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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het rapport “Een veranderend karakter”, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag welke 

betekenissen worden toegekend aan het lidmaatschap van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie 

(NKS). 

 

“Een veranderend karakter” is voor mij de afsluiting van een tweetal perioden. Met dit rapport komt 

een eind aan mijn functie als werkstudent bij de NKS. Bijna twee jaar heb ik met veel plezier deel 

uitgemaakt van deze organisatie. Maar belangrijker nog: er komt tevens een eind aan een 

studieperiode van zeven jaar. Dat ik vandaag de dag dit rapport kan presenteren en daarmee mijn 

studie kan afronden had ik pakweg vier jaar geleden slechts durven dromen. Een behoorlijke studiedip 

maakte zich rond die periode van mij meester. Ik ben daarom veel dank verschuldigd aan een aantal 

mensen die vertrouwen in mij hebben gehouden en geduld zijn blijven betonen. Allereerst moet ik 

daarvoor dank uiten richting degene die het dichtst bij mij staat: Evelyne. Ik durf wel te zeggen dat jij 

de belangrijkste factor bent geweest bij de ontworsteling aan mijn studiedip. Hoewel je mij tijdens het 

uiteindelijke scriptieproces niet direct hebt kunnen steunen, ben je in mijn hoofd toch altijd bij me 

geweest. Ik ben daarom ook heel trots dit rapport aan jou te kunnen presenteren. Daarnaast dient 

enorm veel dank uit te gaan naar mijn ouders. Jullie hebben mij onvoorwaardelijk gesteund op alle 

fronten, terwijl dit misschien niet altijd gerechtvaardigd was. Ik hoop dat ik jullie enigszins kan 

terugbetalen door middel van het behalen van mijn masterdiploma. 

 

Verder moet ik Lian, mijn stagebegeleidster, bedanken. Je hebt me de mogelijkheid geboden in een 

fijne omgeving mijn werkstage in te vullen. Maar veel belangrijker: je hebt me vrijheid gegeven en je 

bent altijd geïnteresseerd geweest in de mens achter de werkstudent. Mijn persoonlijke ontwikkeling 

was ook voor jou belangrijk. Daar kan ik alleen maar enorm veel respect voor hebben, en dankbaar 

voor zijn. Ook naar Jan, mijn scriptiebegeleider vanuit de USBO, gaat dank uit. Je hebt me vrij gelaten 

in mijn keuzen en me nooit te dwingend gestuurd, maar je wist ook kritische kanttekeningen te 

plaatsen wanneer dit nodig was. De respondenten binnen dit onderzoek verdienen ook een 

dankwoord. Jullie openheid en bereidwilligheid hebben aan de basis gestaan van dit rapport. 

 

Tenslotte rest mij al mijn vrienden te bedanken. In het bijzonder moet ik daarbij Niels noemen. Jij bent 

de afgelopen maanden mijn ‘scriptiemaatje’ geweest. Onze gesprekken gingen echter over veel méér 

dan een scriptie. Het was ondanks je vreselijke muzieksmaak uitermate prettig om in jou een 

gelijkgestemde te vinden, en ook jij weet: “dan staat niets in geen enkele verhouding meer”.  

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Frank de Graaf 

Utrecht, juni 2008 
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1. INLEIDING 

 

“Je succes wordt niet meer bepaald door je merk, maar door je identiteit en authenticiteit.” (www.zbc.nu) 

 

Het bovenstaande citaat is afkomstig uit een internetartikel over strategieën van dienstverlenende 

organisaties. Het artikel spreekt over het ‘identiteitsdenken’, waarbij het uitdragen van identiteit als 

bepalend wordt beschouwd voor het zijn van een succesvolle dienstverlenende organisatie. Niet 

alleen kwaliteit van dienstverlening is dus belangrijk voor dergelijke organisaties. Juist ook het 

uitdragen en overbrengen van organisatie-identiteit aan (potentiële) klanten is een belangrijke 

voorwaarde voor succes. 

 

Een andere invalshoek wordt beschreven door Gastelaars. Zij stelt in haar boek ‘Human Service in 

veelvoud’ dat de managers en uitvoerenden van dienstverlenende organisaties zich eigenlijk zouden 

moeten afvragen waarom de organisatie bestaat. Dan gaat het om het beoordelen van de kwaliteit 

van dienstverlening en vooral de maatschappelijke legitimiteit van de organisatie (Gastelaars, 1997, p. 

31). Het is dus kennelijk essentieel dat een dienstverlenende organisatie maatschappelijk legitiem is. 

Dit onderzoek vindt plaats bij zo’n dienstverlenende organisatie, te weten de Nederlandse Katholieke 

Sportfederatie (NKS). De ‘zinvraag’ die Gastelaars essentieel acht is nu juist de vraag die deze 

organisatie zichzelf gesteld heeft, en die aanleiding is geweest tot dit onderzoek. 

 

De in het internetartikel genoemde organisatie-identiteit speelt mogelijk een belangrijke rol bij de 

legitimiteit van de NKS. Ook de dienstverlening van de organisatie speelt mogelijk een rol bij deze 

legitimiteit. De ‘zinvraag’ van Gastelaars vormt in die zin niet alleen de aanleiding van het onderzoek, 

maar is ook voortdurend in het achterhoofd gehouden tijdens het onderzoeksproces. Dit rapport tracht 

uiteindelijk dan ook een kort antwoord te geven op deze ‘zinvraag’, zij het voorzichtig. 

 

Opbouw van het rapport 

In het volgende hoofdstuk vindt een beschrijving van de organisatie plaats. Daarbij wordt ook 

aandacht besteed aan de achtergrond van het probleem dat heeft geleid tot dit onderzoek. Hoofdstuk 

3 bevat het onderzoeksperspectief. Dit betekent dat mijn perspectief op het vraagstuk als onderzoeker 

wordt beschreven. In het vierde hoofdstuk wordt de probleemstelling weergegeven. De doelstelling, 

hoofdvraag en deelvragen staan hierbij centraal. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan 

de onderzoeksmethoden en de selectie van onderzoekseenheden. In hoofdstuk 5 wordt aandacht 

besteed aan een aantal verschillende theoretische concepten, voortkomend uit een literatuurstudie. 

Het zesde hoofdstuk bevat de empirische bevindingen van het onderzoek. De bevindingen vanuit de 

interviews en observaties worden in dit hoofdstuk op verschillende thema’s beschreven. In hoofdstuk 

7 vindt de analyse plaats. De bevindingen worden in dit hoofdstuk bekeken vanuit een aantal 

perspectieven die geschetst zijn in het derde hoofdstuk. Daarbij worden de bevindingen tevens 

gekoppeld aan de theoretische concepten. In hoofdstuk 8 worden de conclusies getrokken naar 

aanleiding van alle voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofd- 
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en deelvragen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 een discussie opgeroepen naar aanleiding van het 

geheel. Hierin staat vooral centraal wat de NKS nu kan leren van het onderzoek.  
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2.  DE NKS IN WOELIG WATER 

 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving van de organisatie gegeven. Er wordt kort ingegaan 

op de geschiedenis van de NKS, maar er wordt vooral ook aandacht besteed aan de huidige situatie 

van de organisatie. Hierbij gaat het vooral om de kernactiviteit van de organisatie, en haar visie en 

missie.  In samenhang met de beschrijving van de organisatie wordt de achtergrond van het probleem 

geschetst. Het gaat daarbij om het probleem welke aanleiding is geweest tot dit onderzoek. 

 

2.1 – Beschrijving organisatie en achtergrond van het probleem 

De NKS is ruim zestig jaar actief in de Nederlandse sportwereld. De officiële oprichting vond plaats in 

1946, maar werd voorafgegaan door een periode waarin katholicisme en sport samenkwamen. Dit 

leidde uiteindelijk in het vormen van één gezamenlijke katholieke sportbond, zoals gezegd vlak na de 

Tweede Wereldoorlog. Op 23 februari 1946 werd de Nederlandse Katholieke Sportbond een feit. In 

1964 werd deze bondsstructuur omgebogen in de huidige federatieve vorm, waarna het de NKS 

jarenlang voor de wind ging. De federatie organiseerde voornamelijk cursussen en jeugdsportkampen 

voor haar leden. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is de federatie zichzelf drastisch gaan 

revitaliseren. Er werden producten en diensten ontwikkeld, en sportadviseurs geworven om de 

dienstverlening naar de lidverenigingen uit te breiden (“55 jaar NKS – Thuis in je club”, 2001, p. 71-87).    

 

Anno 2008 bestaat de NKS uit achttien sportorganisaties met samen 2700 verenigingen, zo vermeldt 

de website van de organisatie. Dit zijn de lidverenigingen van de NKS, en het aantal schommelt al 

jaren rond deze 2700. De groep sportorganisaties wordt gevormd door acht sportbonden van sporten 

die allen de naam NKS aan zich verbonden hebben, de vereniging van leraren lichamelijke opvoeding 

Thomas van Aquino, en NKS-Diversen. De overige organisaties zijn sportbonden die onder hun eigen 

naam aangesloten zijn, en zich bezighouden met zaalvoetbal, tennis, schermen, kegelen, motorsport, 

handboogschieten, tafelvoetbal en wielrennen (www.nks.nl). De organisaties zijn op financieel gebied 

afhankelijk van de federatie. Ook de dienstverlening naar de lidverenigingen wordt vanuit de federatie 

geleverd via de afdeling Verenigingsondersteuning (VO). Het gaat hierbij met name om ondersteuning 

op uiteenlopende gebieden. Voorbeelden zijn accommodatievraagstukken, de 

vrijwilligersproblematiek, financiële zaken en juridische kwesties. Naast deze vormen van 

verenigingsondersteuning organiseert de NKS jaarlijks verschillende activiteiten voor haar leden. 

Voorbeelden hiervan zijn het ledencongres, verschillende vergaderingen, de Bisschopsbeker en de 

NKS Voetbaldagen. De organisatie biedt dus niet louter verenigingsondersteuning aan haar leden. 

Naast deze afdeling VO bestaat de NKS uit een afdeling Sport & Ontwikkelingssamenwerking (S&O). 

De afdeling VO vormt de kern van de organisatie, en men ziet verenigingsondersteuning dan ook als 

de ‘core-business’ van de NKS. Binnen de verschillende afdelingen worden verschillende projecten 

uitgevoerd, maar centraal staat dat de NKS sport als middel en als doel ziet. De visie van de NKS is te 

vinden op de website, en is letterlijk de volgende: 
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“De NKS bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier 

kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar leden centraal, alsmede 

het samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving. De NKS richt zich samen met 

haar partners in lerende netwerken met name op jeugd en jongeren. Het primaire werkterrein van de 

NKS is Nederland, maar strekt zich verder uit over de hele wereld.” (www.nks.nl) 

 

Ondersteuning aan lidverenigingen is zoals vermeld de kernactiviteit van de organisatie. De NKS biedt 

op grote schaal advies en ondersteuning aan haar lidverenigingen. In tal van activiteiten wordt 

invulling gegeven aan uitgangspunten als leren van elkaar en samen dingen ondernemen. Daarbij ligt 

de nadruk op jeugd, clubbinding en het samen vereniging zijn. De NKS biedt haar ondersteuning aan 

in verschillende vormen, voorbeelden hiervan zijn thema-presentaties, workshops, één-op-één-

ondersteuning en clusteroverleg, zo vermeldt de website van de organisatie. 

 

Sport als mogelijkheid voor iedereen is de belangrijkste grondslag van de organisatie, zo meldt het 

over zichzelf. De NKS tracht door middel van de ondersteuning aan haar eigen lidverenigingen, maar 

ook de projecten die vanuit de afdeling S&O worden uitgevoerd, deze visie te verwezenlijken. De NKS 

stelt zichzelf verder ten doel nog meer een vraaggerichte organisatie te worden, waarbij de klant de 

inhoud van de dienstverlening bepaalt (“55 jaar NKS – Thuis in je club”, 2001, p. 87). Daarnaast hecht 

de organisatie waarde aan het binden van vrijwilligers door identificatie. Zij moeten elan krijgen door 

ontmoeting en door verbondenheid rond waarden en identiteit. De NKS moet zichtbaarder worden 

door onder meer het vertalen van de identiteit in een aansprekende huisstijl en het etaleren van de 

meerwaarde in bladen, congressen en forums (Conceptnotitie ‘NKS als bron van vernieuwing’, 2007). 

De organisatie zoekt samenwerking met katholieke partners, maar doet dit op organisatieniveau. Op 

lidniveau probeert men leden aan zich te binden door middel van het uitdragen van haar identiteit, 

visie en missie, zonder hierbij per definitie de katholieke noemer te gebruiken. Daarnaast tracht de 

organisatie tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van deze lidverenigingen (Interview 

Coördinator VO).   

 

Eind april 2006 is de NKS met de twee andere levensbeschouwelijke sportkoepels, de Nederlandse 

Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), een 

samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA). De NSA is 

onder andere opgericht omdat de drie afzonderlijke sportkoepels meer en meer problemen kregen het 

hoofd boven water te houden. De NSA functioneert echter naast de drie sportkoepels, en is zodoende 

een aanvulling óp, en geen vervanging ván, de eerdere structuur. De drie oprichters blijven naast de 

NSA functioneren, zodat eigen identiteit, tradities en leden behouden en gewaarborgd blijven. De NSA 

is daarbij min of meer een koepelorganisatie die zich boven de drie levensbeschouwelijke organisaties 

bevindt, en waarin de externe dienstverlening van de sportkoepels plaatsvindt. Het is een 

samenwerkingsverband waarbij gebruik wordt gemaakt van de achterban en werknemers van de drie 

organisaties, maar de drie organisaties functioneren ook zelfstandig verder. De NKS richt zich door 
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het bestaan van de NSA weer meer op haar kernactiviteit: de verenigingsondersteuning aan de 

lidverenigingen. 

 

Uit het oprichten van de NSA blijkt al dat de NKS zich niet in een heel stabiele situatie bevindt. De 

laatste jaren wordt het bestaansrecht, ofwel de legitimatie, van de organisatie steeds meer een 

vraagteken. De organisatie krijgt te maken met slinkende subsidies in de vorm van het wegvallen van 

de toto/lotto gelden als inkomstenbron, en ziet zich hierdoor genoodzaakt meer en meer haar eigen 

broek op te houden. Men streeft ernaar de lidverenigingen optimaal tegemoet te komen door 

verschillende ondersteuningsvormen aan te bieden en tevens activiteiten voor de lidverenigingen te 

organiseren, maar het is eigenlijk niet geheel duidelijk wat deze lidverenigingen nu eigenlijk willen en 

verwachten van de NKS. Waarom kiezen deze verenigingen eigenlijk voor het lidmaatschap van de 

NKS? Wat is de binding die deze verenigingen hebben met de organisatie? Betalen lidverenigingen 

trouw elk jaar hun contributie, maar weten zij eigenlijk nauwelijks op welke manier zij gebruik kunnen 

maken van de NKS? Worden verenigingen lid omdat zij het leuk vinden aan de activiteiten die de NKS 

organiseert deel te nemen? Of worden verenigingen juist vanwege strategische doeleinden lid: het 

tegen een bepaalde bedrag kunnen aanvragen van verenigingsondersteuning?  

 

Dit vraagstuk wordt verder geproblematiseerd doordat het onduidelijk is op welke manier de 

lidverenigingen de NKS ‘zien’. Hierbij speelt op de achtergrond ook nog eens het verleden van de 

NKS: de ‘K’ staat immers voor ‘katholiek’, en het lijkt erop dat de organisatie in het verleden op die 

manier veel leden heeft vergaard. Het is echter onduidelijk of deze katholieke identiteitskwestie 

vandaag de dag nog invloed heeft op het ledenbestand, en vooral de motivaties van de 

lidverenigingen om lid te zijn en te blijven van de NKS. Het is onduidelijk of er een identificatieproces 

plaatsvindt vanuit de verenigingen richting de NKS.  

 

2.2 – Tot besluit 

In dit hoofdstuk is de NKS als organisatie bondig beschreven. De problemen en onzekerheden 

waarmee de organisatie kampt zijn hierbij weergegeven. Er is duidelijk gemaakt dat de NKS haar 

legitimiteit niet geheel kan duiden wanneer het om haar bestaansrecht ten opzichte van de 

lidverenigingen gaat. Het volgende hoofdstuk gaat in op het perspectief waarmee door mij als 

onderzoeker naar dit probleem is gekeken. Dit is het zogeheten onderzoeksperspectief. 
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3. ONDERZOEKSPERSPECTIEF: MIJN BLIK ALS ONDERZOEKER 

 

In dit hoofdstuk staat het onderzoeksperspectief centraal. Het gaat daarbij met name om het 

perspectief van waaruit ik als onderzoeker het onderzoek heb verricht. Dit perspectief wordt in de 

eerste paragraaf beschreven. De tweede paragraaf bevat het analysekader. Ook dit kader is 

opgesteld vanuit het perspectief van de onderzoeker. 

 

3.1 – Onderzoeksperspectief 

In dit onderzoek naar betekenisgeving aan het NKS-lidmaatschap is gebruik gemaakt van een 

interpretatieve onderzoeksbenadering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Deze benadering is 

door mij als onderzoeker gehanteerd omdat ik van mening ben dat het bij deze probleemachtergrond 

passend is om gevoelens en emoties in de vorm van betekenissen te achterhalen. De interpretatieve 

benadering is daartoe het meest geschikt. Daarnaast is het mijn doelstelling om plaatselijk relevante 

kennis te produceren, en niet om te generaliseren. Onderzoek vanuit de interpretatieve benadering is 

ook in dit verband het meest geschikt, omdat deze benadering over het algemeen beoogt specifieke 

en slechts plaatselijke kennis te produceren. Wanneer een onderzoeker geïnteresseerd is in het 

begrijpen van de reden waarom bepaalde dingen gebeuren, is een interpretatieve benadering op zijn 

plaats. Deze benadering houdt rekening met zaken als gevoelens en emoties, welke worden gemeten 

door het interpreteren van woorden en statements. Deze interpretatie vindt plaats vanuit het 

perspectief van de onderzoeker, die betekenissen, waarden en verklaringen tracht te achterhalen. Een 

voordeel van de interpretatieve benadering is dat het de onderzoeker in staat stelt het 

onderzoeksthema ‘van binnenuit’ te bekijken. Hierdoor is de onderzoeker vaak in staat bepaalde 

gebeurtenissen niet alleen waar te nemen, maar ook te begrijpen en uit te leggen. In dit onderzoek is 

dan ook door middel van verschillende, later te bespreken, methodes beoogd zich voordoende 

processen en verschijnselen te begrijpen en uit te leggen. Een nadeel van de interpretatieve 

benadering is doorgaans dat de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek in het geding 

komen. De data en conclusies zijn immers voor een groot deel gebaseerd op interpretatie van de 

onderzoeker zelf (Gratton & Jones, 2004, p. 19-20). Binnen dit onderzoek naar betekenisgeving aan 

het NKS-lidmaatschap is echter weliswaar sprake van interpretatie vanuit de onderzoeker, maar 

conclusies worden toch vooral getrokken naar aanleiding van herhaaldelijk voorkomende uitspraken 

van verschillende respondenten, die letterlijk zijn vastgelegd. Tevens is zoveel mogelijk getracht de 

respondenten vrijuit over de verschillende topics te laten spreken, zonder al te veel sturing te geven 

richting bepaalde antwoorden.  

 

De interpretatieve benadering beschouwt een organisatie als een sociaal fenomeen. De nadruk ligt 

dan ook op een sociale blik, meer dan een economische blik van de activiteiten die plaatsvinden 

rondom en vanuit de organisatie. Mensen worden daarbij niet beschouwd als objecten, maar als 

actieve betekenisgevers (Deetz, 2000, p. 142). In dit onderzoek naar betekenisgeving aan het NKS-

lidmaatschap is daarom vooral ook gevraagd en gekeken naar de sociale verschijnselen dit zich 

voordoen in de relatie tussen organisatie en lidverenigingen. Uitgaande van deze sociale blik stellen 
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Gratton & Jones dat gedrag niet zomaar volgens causale relaties verklaard kan worden (Gratton & 

Jones, 2004, p. 19). Betekenissen die mensen aan bepaalde zaken toekennen gaat volgens deze 

aanname namelijk mede verscholen achter de interacties, processen en levenservaringen van de 

betreffende personen. De consequentie voor het verrichten van een onderzoek is dan ook dat de 

onderzoeker het veld in moet gaan en interactie moet zoeken met de respondenten in hun natuurlijke 

omgeving. Subjectiviteit is daarbij niet uit te sluiten, omdat het onderzoeksobject immers wordt 

gevormd door menselijk handelen (Deetz, 2000; Alvesson & Deetz, 2000). Zoals reeds aangegeven is 

in dit onderzoek geprobeerd deze subjectiviteit zoveel mogelijk te gronden door herhaaldelijke en 

overeenkomende uitspraken van verschillende respondenten te gebruiken bij het beschrijven van 

onderzoeksgegevens en het trekken van conclusies. 

 

Hoewel de subjectiviteit op de beschreven manier zoveel mogelijk gestaafd is, ontkomt men niet aan 

dit verschijnsel. Het perspectief en de blik van de onderzoeker bepalen immers op welke manier het 

onderzoek wordt verricht, welke respondenten geselecteerd worden, welke methoden gebruikt 

worden, op welke manier de analyse van de onderzoeksgegevens plaatsvindt et cetera. De 

eenvoudige conclusie luidt dan ook dat dit onderzoek naar betekenisgeving aan het NKS-

lidmaatschap nooit volledig objectief van aard kan zijn. De betekenissen van specifieke individuen in 

hun specifieke context vormen de leidraad, waarbij zowel overeenkomsten als verschillen een inzicht 

bieden in die context. 

 

De perspectieven van deze individuen staan centraal: deze vormen een zeer belangrijk onderdeel van 

de onderzoeksgegevens. Het onderzoek gaat niet uit van één ‘waarheid’. Het doel van interpretatief 

onderzoek is te achterhalen op welke manier bepaalde verschijnselen sociaal worden geproduceerd 

en behouden door normen, rituelen en dagelijkse activiteiten (Deetz, 2000, p. 143). De gehanteerde 

onderzoeksbenadering is echter niet strikt te beschrijven als interpretatief. In navolging van de visie 

van Alvesson en Deetz, die kritiek leveren op de duidelijk afgescheiden paradigma’s van Burrell en 

Morgan, wordt min of meer ook gebruik gemaakt van een cross-paradigmatisch perspectief, waarbij 

het inzetten van verschillende onderzoeksbenaderingen centraal staat. Dit perspectief gaat tevens uit 

van het centraal staan van individuele betekenissen en constructies in het begrijpen van de wereld 

(Alvesson & Deetz, 2000). In dit onderzoek verkeerden het theoretisch kader en de 

onderzoeksgegevens dan ook in continue wisselwerking met elkaar. Het theoretisch kader diende als 

uitgangspunt bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens, maar evengoed is naar aanleiding van 

de onderzoeksgegevens het theoretisch kader aangepast of uitgebreid.  

 

3.2 – Analysekader 

De analyse van de onderzoeksbevindingen zal vanuit bepaalde perspectieven uiteen worden gezet. 

Door de bevindingen aan enkele theoretische concepten te koppelen wordt de analyse gevormd. Dit 

gebeurt vanuit drie hoofdconcepten: context, betekenisgeving en machtsrelaties. Middels deze drie 

concepten wordt de dynamiek in de relatie tussen de lidverenigingen en de NKS geanalyseerd. Deze 
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hoofdconcepten vormen daarmee de rode draad binnen de analyse. Daarnaast vindt een analyse 

plaats op het gebied van gedeelde betekenissen. Consensus en ambiguïteit staan daarbij centraal. 

 

3.2.1 – Context, betekenisgeving en machtsrelaties 

De begrippen context, betekenisgeving en machtsrelaties vormen het raamwerk van de analyse. Door 

middel van deze begrippen worden de empirische resultaten geanalyseerd. Deze manier van 

analyseren heeft een reden. De relatie tussen de NKS en haar lidverenigingen is er één waarbij 

interacties en betekenisgeving centraal staan. Ook dit onderzoek richt zich, zo zal ook uit de 

hoofdvraag blijken, specifiek op de betekenisgeving van de verenigingsbestuurders aan het 

lidmaatschap van de NKS. Het is deze betekenisgeving die belangrijk is bij het ‘oplossen’ van het in 

hoofdstuk 2 beschreven probleem. Het draait namelijk om de manier waarop de lidverenigingen op 

verschillende gebieden tegen de NKS ‘aan kijken’. Daar zit de onzekerheid van de organisatie, en dat 

is dan ook de motivatie voor de opdracht tot dit onderzoek. Om deze blik van de lidverenigingen te 

kunnen duiden, is het achterhalen van betekenissen noodzakelijk. Het gaat immers niet om feitelijk 

materiaal, of een vaststaande ‘waarheid’. Veel meer gaat het om de gevoelens en emoties die de 

verenigingsbestuurders hebben bij het lidmaatschap, want juist hierdoor wordt het karakter van de 

relatie bepaald. Het analyseren op het begrip betekenisgeving is in die zin dus van groot belang 

binnen dit onderzoek. 

 

Bij het analyseren van de betekenisgeving speelt ook context een belangrijke rol. Betekenissen 

bestaan, ontstaan en veranderen immers in contexten via interactie, zo stellen Anthonissen & 

Boessenkool. Zij halen daarbij Visser aan, die in dit verband van betekenisholisme spreekt: de 

specifieke betekenis is afhankelijk van de context (Anthonissen & Boessenkool, 1998, p. 236). Deze 

onderzoekers stellen dus dat betekenisgeving onlosmakelijk verbonden is met context. De 

betekenissen die worden toegekend worden juist op die specifieke manier gecreëerd vanuit een 

specifieke context. Binnen dit onderzoek speelt de context waarin de verenigingsbestuurders zich 

bevinden dus een rol bij het toekennen van hun betekenissen aan het lidmaatschap van de NKS. Het 

centrale thema binnen dit onderzoek – betekenisgeving – heeft dus te maken met invloeden vanuit 

bepaalde contextuele situaties. In de analyse zal dan ook worden getracht iets te zeggen over deze 

context, en op welke manier de betekenisgeving hierdoor beïnvloed wordt.  

 

Ook macht, of machtsrelaties, speelt een rol in de analyse binnen dit onderzoek. Macht is een 

interessant verschijnsel in de relatie tussen de NKS en haar lidverenigingen. Ook dit verschijnsel heeft 

invloed op de betekenissen die worden toegekend, en de houding die de verenigingen aannemen 

richting de organisatie. Macht speelt een rol in het interactieproces tussen de NKS en haar 

verenigingen. Het is mogelijk dat eventuele machtsposities van verenigingen of juist van de 

organisatie invloed hebben op de manier waarop verenigingen de relatie ‘zien’. Bepalende 

betekenissen over bijvoorbeeld dienstverlening komen mogelijk voort uit de aanwezigheid van 

verschillende machtsposities. Kort gezegd heeft het verschijnsel macht in de relatie tussen de NKS en 
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haar verenigingen mogelijk praktische consequenties. In de analyse zal getracht worden deze 

machtsposities te beschrijven, en tegelijkertijd aan te geven wat hiervan de gevolgen zijn.  

 

3.2.2 – Consensus en ambiguïteit 

Verder vindt een analyse plaats op consensus en ambiguïteit binnen de betekenissen die de 

lidverenigingen toekennen aan het NKS-lidmaatschap. Daartoe worden drie perspectieven op cultuur, 

zoals beschreven door Martin (1992, 2002), gebruikt. Hoewel de theorie van Martin in feite over 

organisatiecultuur spreekt, kan het de betekenissen van de respondenten in een bepaald kader 

plaatsen. Het gaat hierbij dan niet alleen om overeenkomsten, maar juist om verschillen in 

betekenissen. De drie perspectieven worden allereerst beschreven. Vervolgens komt de combinatie 

van deze perspectieven ter sprake, de zogenaamde drie-perspectieven benadering. Het is deze 

benadering die door mij als onderzoeker is gehanteerd bij de analyse, omdat bij deze benadering 

zowel belang wordt gehecht aan gedeelde betekenissen, als aan verschillen in betekenisgeving. 

 

Integratieperspectief 

Martin stelt dat de integratiebenadering zich richt op culturele manifestaties die vaste interpretaties 

met zich meedragen. Deze benadering gaat uit van consensus bij de beschrijving van cultuur. Er 

wordt uitgegaan van duidelijkheid, ambiguïteit is uitgesloten. De integratiebenadering gaat uit van 

gedeelde waarden, wat inhoudt dat alle culturele manifestaties op dezelfde wijze geïnterpreteerd 

worden (Martin, 2002, p. 96). De integratiebenadering wordt meestal beschreven vanuit het 

perspectief van managers en professionals, omdat deze benadering uitgaat van collectieve 

consensus.  

 

Definities van cultuur vanuit een integratieperspectief hebben meestal een focus op de aspecten van 

cultuur die zijn gedeeld. Het perspectief wordt gekenmerkt door drie centrale begrippen, te weten: 

collectieve consensus, consistentie en duidelijkheid (Martin, 1992, p. 45). Martin geeft aan dat 

integratiestudies de aandacht vestigen op consistenties op het gebied van actie, symboliek en inhoud. 

Zij stelt dat managers over het algemeen groot voorstander zijn van het integratieperspectief, omdat 

cultuur bijdraagt aan het voorspellen van onzekerheid en het verklaren van ambiguïteit (Martin, 1992, 

p. 46-51).    

 

In dit perspectief heerst op alle hiërarchische niveaus in de organisatie overeenstemming over relatief 

complexe problemen. Door het spreken in termen van collectieve consensus bestaat geen ruimte voor 

afwijkingen. Veel integratiestudies erkennen dat collectieve consensus niet eenvoudig te 

bewerkstelligen is. Een goede samenhang tussen opeenvolgende culturele verschijnselen is een 

eerste aanzet tot eenduidige interpretaties. Het is belangrijk om te weten dat integratiestudies niet 

ontkennen dat er afwijkingen bestaan van wat ogenschijnlijk een gedeelde cultuur is. Zij 

veronderstellen geen totale unanimiteit. Het integratieperspectief stelt dat als je op diep niveau 

onderzoek uitvoert, er altijd een aantal gedeelde (tacit) veronderstellingen over fundamentele 
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problemen worden gevonden (Martin, 2002, p. 98). De kern van het integratieperspectief is gebaseerd 

op homogeniteit, harmonie en één verenigde organisatiecultuur (Martin & Frost, 1999, p. 348). 

 

Differentiatieperspectief 

Evenals integratiestudies definiëren differentiatiestudies cultuur als dat wat gedeeld is, met als verschil 

dat de nadruk ligt op een groep in plaats van een volledige organisatie (Martin, 1992, p. 96). Bij het 

beschrijven van dit perspectief staan drie kenmerken centraal, te weten: inconsistentie, subculturele 

consensus en de aanwezigheid van ambiguïteit. Differentiatiestudies ontkennen niet het bestaan van 

overeenkomstigheden, consistenties en eenheden in organisaties, maar zij gaan uit van meerdere 

subculturen die verschil exploreren. 

 

In de subculturen heerst consensus en duidelijkheid en wordt samenhang tussen culturele 

verschijnselen waargenomen. De aanwezigheid van ambiguïteit wordt erkend, maar dan wel buiten de 

subculturen om. Kort gezegd is er integratie binnen de subgroepen, en differentiatie tussen de 

subgroepen. Net zoals bij het integratieperspectief is er dus wel consensus, maar op een ander 

niveau, namelijk het niveau van subgroepen, in plaats van de gehele organisatie. Martin stelt dat in dit 

perspectief het bestaan van afwijkende interpretaties niet wordt genegeerd, integendeel, subculturele 

verschillen vormen een belangrijk aandachtspunt van differentiatiestudies. Het differentiatieperspectief 

stelt nadrukkelijk dat verschillen en inconsistenties onoverkomelijk en onvermijdelijk zijn (Martin, 2002, 

p. 101-102). 

 

Differentiatiestudies zien over het algemeen verschillen, inclusief inconsistenties, als onvermijdelijk en 

zelfs wenselijk. Verschillen van inzicht worden niet genegeerd of stil gehouden (Martin, 2002, p. 94). 

 

Fragmentatieperspectief 

Martin beschrijft drie belangrijke kenmerken van het fragmentatieperspectief. Ten eerste wordt 

ambiguïteit op de voorgrond geplaatst, ten tweede worden de complexe relaties tussen culturele 

verschijnselen behandeld en ten derde constateren fragmentatiestudies een verscheidenheid aan 

interpretaties (Martin, 1992, p. 130). Fragmentatiestudies stellen dat culturele beschrijvingen 

ambiguïteit niet mogen uitsluiten, omdat dit niet in overeenstemming is met de complexe en ambigue 

wereld waarin organisaties zich bevinden. Orde en voorspelbaarheid, voor zowel integratie- als 

differentiatiestudies belangrijke veronderstellingen, worden door het fragmentatieperspectief 

verworpen. Culturele verschijnselen worden subjectief waargenomen en betekenissen worden 

geïnterpreteerd. Dit betekent dat relaties tussen culturele verschijnselen worden uitgedrukt in 

meerdere termen die na verloop van tijd kunnen veranderen (Martin, 2002, p. 105, 132, 134). 

 

Er is geen sprake van consensus onder organisatieleden in deze benadering (Martin, 2002, p. 94). De 

interpretaties van culturele manifestaties zijn onderhevig aan ambiguïteit. De kern van dit perspectief 

is dubbelzinnigheid. Fragmentatiestudies zien ambiguïteit als normaal, opvallend en als onvermijdelijk 

deel met betrekking tot het functioneren van organisaties. Tijdelijkheid speelt een grote rol in dit 
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perspectief, omdat relaties tussen manifestaties tijdelijk overeenstemmend kunnen zijn. Na verloop 

van tijd kan deze relatie echter veranderen in tijdelijk niet overeenstemmend. Kortom, relaties tussen 

culturele manifestaties worden uitgedrukt in meerdere termen die na verloop van tijd (kunnen) 

veranderen. De fragmentatiebenadering gaat niet uit van collectieve consensus en beschrijft geen 

consensus binnen subculturen, maar stelt dat er meerdere visies zijn van de meeste problemen en dat 

deze visies zijn continu aan verandering onderhevig zijn (Martin, 2002, p. 105-107). Waar het 

integratieperspectief zich op organisatieniveau bevindt, en het differentiatieperspectief op 

subgroepniveau, daar bevindt het fragmentatieperspectief zich op individueel niveau (Martin, 2002, p. 94). 

 

Drie-perspectieven benadering 

De drie-perspectieven benadering van Martin is een combinatie van  het integratie-, differentiatie- en 

het fragmentatieperspectief. Zij heeft ervaren dat de drie perspectieven continu aanwezig zijn bij het 

bestuderen van cultuur. Het standpunt van deze benadering luidt dat het gebruik van de drie 

perspectieven tot een beter inzicht leidt van een organisatiecultuur, omdat de goede punten van elke 

visie naar voren worden gehaald (Martin, 2002, p. 115 – 118, 120).  

 

Uit het oogpunt van het integratieperspectief worden sommige aspecten van cultuur gedeeld door de 

meeste leden, waarbij sprake is van consistente, duidelijke interpretaties van culturele verschijnselen. 

Het differentiatieperspectief stelt dat verschillende aspecten van cultuur verschillend worden 

geïnterpreteerd door verschillende groepen, waardoor er subculturen ontstaan. Uit het oogpunt van 

het fragmentatieperspectief worden sommige aspecten van cultuur dubbelzinnig geïnterpreteerd, met 

ironie, paradox en onverzoenlijke spanningen. De drie perspectieven vullen elkaar goed aan doordat 

tekortkomingen worden opgevangen door een ander perspectief (Martin, 2002, p. 120). Letterlijk stelt zij: 

 

“The three perspectives offer a wider range of insights than is available from any single viewpoint. 

Each perspective has conceptual blind spots that the combination of the three does not.” (Martin, 

2002, p. 121).  

 

Het is dan ook deze drie-perspectieven benadering die door mij als onderzoeker is gehanteerd binnen 

dit onderzoek, en met name binnen de analyse. Ik acht niet alleen de gedeelde betekenissen van de 

verenigingsbestuurders van belang, maar juist ook de verschillen in betekenisgeving. Zowel 

consensus als ambiguïteit behoren dus tot mijn analysekader. Op deze manier denk ik een bredere 

reeks aan inzichten te kunnen presenteren, dan wanneer ik mij alleen zou richten op gedeelde 

betekenissen, of juist gefragmenteerde betekenissen. Bovendien denk ik dat het voor de NKS 

interessant is om het onderscheid te kunnen begrijpen in zowel gedeelde als gefragmenteerde 

betekenissen. Op deze manier wordt voor hen ten eerste duidelijk in welke mate verenigingen het 

eens zijn over bepaalde betekenissen die zij toekennen aan de NKS, maar daarnaast wordt ook 

inzichtelijk welke reeks aan verschillende gefragmenteerde betekenissen mogelijk wordt gegeven.  
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3.3 – Tot besluit 

Dit hoofdstuk heeft geprobeerd inzichtelijk te maken vanuit welk perspectief dit onderzoek is verricht. 

Daarbij is niet alleen aandacht besteed aan de onderzoeksbenadering, maar ook aan de 

perspectieven die ten grondslag liggen aan het analysekader. Het raamwerk van de analyse zal 

gevormd worden door de begrippen context, betekenisgeving en machtsrelaties. Daarnaast zullen de 

betekenissen worden geanalyseerd vanuit de drie-perspectieven benadering, waarbij consensus en 

ambiguïteit de centrale thema’s zijn.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt de probleemstelling geponeerd. Dit betekent dat de doelstelling en de 

hoofd- en deelvragen worden weergegeven. Tevens zullen de deelvragen worden verantwoord vanuit 

het onderzoeksperspectief. Daarnaast is er aandacht voor de onderzoeksmethoden en de selectie van 

onderzoekseenheden.   
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4. ONDERZOEKSVRAAG EN METHODOLOGIE 

 

Dit hoofdstuk besteedt allereerst aandacht aan de probleemstelling van het onderzoek. Daarbij wordt 

een doelstelling geformuleerd, en in aansluiting hierop een hoofdvraag en een vijftal deelvragen. 

Tevens wordt de keuze voor juist deze thema’s in de deelvragen verantwoord vanuit het 

onderzoeksperspectief. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf beschreven welke 

onderzoeksmethoden zijn ingezet om data te verzamelen. Daarnaast wordt in de derde paragraaf 

aandacht besteed aan de onderzoekspopulatie en de selectie van onderzoekseenheden. Verder bevat 

de vierde paragraaf de wetenschappelijke en praktische relevantie van het onderzoek. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een resumerende paragraaf. 

 

4.1 – Probleemstelling  

De probleemstelling wordt gevormd door de doelstelling, en hieruit voortkomend de vraagstelling. De 

vraagstelling bestaat uit een hoofdvraag en vijf deelvragen. 

 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht de betekenissen die lidverenigingen 

toekennen aan het lidmaatschap van de NKS, zodat in aansluiting op de resultaten van dit vraagstuk 

de legitimatie van de organisatie mogelijk verduidelijkt kan worden. Daarnaast is het doel het 

inzichtelijk maken wat de NKS van de betekenisgeving kan leren. Daarbij dient vermeld te worden dat 

dit onderzoek vooral een indicatie beoogt te geven van de toegekende betekenissen.  

 

Dit doel sluit aan bij de onderzoeksmotieven vanuit de organisatie: het legitimeren van de organisatie, 

en de wens om inzichtelijk te krijgen hoe de verenigingen het lidmaatschap ervaren, en waar nodig het 

beleid of de dienstverlening af te stemmen op deze ervaringen. Naar aanleiding van de voorgaande 

informatie kan de volgende vraagstelling worden geformuleerd: 

 

 

 

 

Bij deze hoofdvraag kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd: 

 

1. Welke contextuele ontwikkelingen heeft de NKS doorgemaakt? 

 

2. Wat zijn de motivaties van lidmaatschap van de verenigingen met betrekking tot de NKS? 

 

3. Op welke manier ervaren de lidverenigingen binding met de NKS? 

 

4. In hoeverre is er sprake van een identificatieproces tussen de lidverenigingen en de NKS? 

 

Welke betekenissen kennen de lidverenigingen van de NKS toe aan het lidmaatschap, en wat 
kan de NKS hiervan leren? 
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5. Wat zijn de verwachtingen van, en de ervaringen met, de dienstverlening van de NKS volgens de 

lidverenigingen? 

 

In de probleemstelling komen verschillende begrippen voor die nadere uitleg behoeven. De volgende 

begrippen worden in het onderzoek gebruikt middels de gegeven definitie: 

 

Betekenisgeving: de manier waarop mensen een bepaald verschijnsel begrijpen, uitleggen, erover 

denken en erop reageren (Van Es, 2004, p. 61). 

 

Dienstverlening: de transactie met een klant, waarbij er twee belangrijke partijen zijn die allebei 

bepaalde verwachtingen én verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van de transactie, en waarbij 

het uiteindelijke doel van de transactie het teweegbrengen van een toestandsverandering bij de klant 

is (Gastelaars, 1997, p. 17). 

 

Binding: het proces van identiteitsconstructie met als mogelijke uitkomst commitment (Van Wijk, 2006, 

p. 15). 

 

Identificatieproces: het proces waarin verenigingen inzien dat de eigen visie, missie en normen en 

waarden al dan niet overeenkomen met die van de NKS, en de verenigingen hierdoor een gevoel van 

gelijkgestemdheid hebben. 

 

Wanneer in het onderzoek gesproken wordt over dienstverlening, dan verwijst dit begrip met name 

naar de dienstverlening van de NKS richting haar lidverenigingen. De ‘klanten’ uit de 

begrippendefinitie zijn dus de lidverenigingen. Wanneer er gesproken wordt over binding, dan 

refereert dit naar de binding die de lidverenigingen ervaren richting de NKS.  

 

Verder dienen de begrippen uit de deelvragen te worden verantwoord vanuit het 

onderzoeksperspectief. In de deelvragen wordt immers een verbinding gelegd tussen de thema’s 

contextuele ontwikkelingen, lidmaatschapsmotivaties, binding, identificatie en dienstverlening. Er is 

bewust voor deze begrippen gekozen. In het onderzoeksperspectief is aangegeven dat de 

respondenten beschouwd zijn als actieve betekenisgevers, en dat daarom ook vooral gevraagd en 

gekeken is naar de sociale verschijnselen die zich voordoen in de relatie tussen de organisatie en 

haar lidverenigingen. Deze sociale verschijnselen in de relatie kunnen naar mijn mening het 

gemakkelijkst worden achterhaald door middel van de begrippen uit de deelvragen. Dit heeft vooral te 

maken met de achtergrond van de NKS, en de contextuele ontwikkelingen die de organisatie heeft 

doorgemaakt. De katholieke identiteit van de organisatie heeft mogelijk grote invloed op de 

betekenissen die worden toegekend. Daarmee komen de termen lidmaatschapsmotivaties, 

identificatie en binding in beeld. Het zijn juist deze begrippen die voor een organisatie als de NKS 

interessant zijn, wanneer gekeken wordt naar de identiteit van de organisatie. Middels deze 

begrippen, gekoppeld aan de contextuele ontwikkelingen van de organisatie, kan inzicht worden 
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geboden in het karakter en de invloed van de organisatie-identiteit. Kort gezegd kan door de keuze 

voor deze thema’s mogelijk inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de identiteit van de organisatie 

een meerwaarde is voor de lidverenigingen, wanneer het gaat om binding, identificatie en 

lidmaatschapsmotivaties. Tot slot is het begrip dienstverlening ingezet om het onderzoek een 

praktischer tintje te geven, waarop de organisatie mogelijk op concreter niveau kan inspelen.   

 

4.2 – Onderzoeksmethoden 

Dit onderzoek kent grofweg twee verschillende kanten wat de verzameling van onderzoeksdata 

betreft. Enerzijds bevat het onderzoek een theoretische richtinggeving, bestaande uit een theoretisch 

kader dat voortkomt uit een literatuurstudie. Anderzijds kent het onderzoek ook een empirische kant 

die wordt gevormd door de interactie met respondenten. Zoals reeds aangegeven diende de theorie 

als uitgangspunt, maar werd deze aangepast gedurende – en na afloop van – de empirische 

dataverzameling. De verschillende onderzoeksmethoden, zowel theoretisch als empirisch, kunnen als 

volgt worden beschreven. 

 

4.2.1 – Literatuurstudie 

De literatuurstudie en het daaruit voortkomende theoretisch kader vormt het theoretische deel van het 

onderzoek. De centrale thema’s binnen deze literatuurstudie zijn binding, identiteit, religie en 

dienstverlening. Deze thema’s zijn geselecteerd omdat de verwachting was dat vooral deze belangrijk 

zijn wanneer het om betekenisgeving aan het NKS-lidmaatschap gaat. Door het bestuderen van 

literatuur, voorafgaand aan het verzamelen van empirische data, is een conceptueel kader ontstaan 

van waaruit het onderzoek is gestart. De literatuurstudie biedt de onderzoeker immers een blik in de 

inzichten die er over de betreffende thema’s reeds zijn beschreven. Deze inzichten zijn meegenomen 

bij het empirische gedeelte van het onderzoek, te weten het interviewen van de verschillende 

respondenten. Het kader maakt het tevens mogelijk dieper te analyseren dan alleen op een 

beschrijvend niveau. 

 

4.2.2 – Interviews 

Om de betekenissen te achterhalen die door de onderzoekspopulatie worden gekoppeld aan binding, 

identiteit, religie en dienstverlening zijn semi-gestructureerde kwalitatieve interviews afgenomen. Met 

de respondenten is een aantal van tevoren vastgestelde topics (zie bijlage 1) besproken, waarbij zij 

vooral ook de vrijheid hebben gekregen om hun eigen invulling te geven aan de topics, zonder dat hen 

een van tevoren opgestelde vragenlijst is afgenomen. Deze methode biedt tevens ook veel ruimte om 

door te vragen. Uiteindelijk zijn op deze manier achttien verenigingsbestuurders van veertien 

verschillende NKS-lidverenigingen geïnterviewd, waarbij vooral gestreefd is naar het bereiken van het 

punt van verzadiging. Dit houdt in dat na verloop van tijd vaak dezelfde data wordt verkregen en er 

weinig ‘nieuwe’ data wordt verzameld. Dit punt van verzadiging is door middel van het aantal 

gehouden interviews bereikt. Daarnaast hebben er interviews plaatsgevonden met een drietal leden 

van het managementteam van de NKS. Deze interviews hebben plaatsgevonden in de natuurlijke 

omgeving van de respondenten. In het geval van de verenigingsbestuurders werd deze omgeving 
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veelal gevormd door het clubhuis, en in een aantal gevallen zelfs door de persoonlijke leefomgeving, 

te weten de woning. Een aantal interviews heeft telefonisch plaatsgevonden. De drie leden van het 

managementteam van de NKS zijn allen in de werkomgeving bevraagd.   

 

De tijdsduur per interview is logischerwijs wisselend, maar gemiddeld bedroeg deze ongeveer 45 

minuten per interview. De duur van de telefonische interviews was daarbij beduidend korter dan de 

face-to-face interviews, hetgeen verklaard kan worden door de kenmerken van de respondenten die 

op deze manier zijn bevraagd (zie paragraaf 4.3). De interviews zijn opgenomen met een 

bandrecorder en vervolgens letterlijk uitgewerkt. Op deze manier is een groot bestand aan woordelijke 

data opgebouwd.  

 

4.2.3 – Observaties 

In mindere mate hebben er tevens observaties plaatsgevonden. Deze observaties vonden plaats op 

de locatie van het interview en richtten zich vooral op de aanwezigheid van tekenen van binding die 

de lidverenigingen mogelijk zouden kunnen hebben met de NKS. Te denken valt aan NKS-attributen 

als oorkondes, diploma’s of bekers in clubhuizen. De observaties dienden voornamelijk om op een 

andere manier dan interviews achtergrondinformatie te verzamelen over de mogelijke binding van 

lidverenigingen met de NKS. 

 

4.2.4 – Documenten 

Een laatste manier van dataverzameling wordt gevormd door het analyseren van documenten, anders 

dan literatuur. Voorbeelden van deze documenten zijn NKS-beleidsstukken en notities van het NKS 

managementteam op verschillende gebieden. Op deze manier is inzicht verkregen in de doelstellingen 

en werkwijzen van de NKS als organisatie.    

 

4.3 – Onderzoekspopulatie en selectie van onderzoekseenheden 

Het onderzoek richt zich op de betekenissen die NKS-lidverenigingen geven aan het lidmaatschap 

van de NKS. De onderzoekspopulatie wordt dan ook gevormd door alle NKS-lidverenigingen, 2700 in 

getal. Meer nauwkeurig kan gesteld worden dat de populatie bestaat uit alle bestuurders van de 

betreffende lidverenigingen. Een selectie van onderzoekseenheden is vervolgens noodzakelijk, omdat 

het includeren van de gehele onderzoekspopulatie onhaalbaar is gezien de tijdsspanne en de eerder 

genoemde onderzoeksmethoden.  

 

Deze selectie heeft middels een aantal criteria plaatsgevonden. Allereerst is de mate van activiteit 

richting de NKS in ogenschouw genomen. Dit betekent dat er zowel actieve als niet-actieve 

verenigingen zijn bevraagd. Actieve verenigingen zijn in dit geval verenigingen die de laatste drie jaar 

minimaal drie keer ondersteuning hebben aangevraagd, hebben deelgenomen aan NKS-activiteiten, 

of anderzijds contact met de organisatie hebben opgenomen. Niet-actieve verenigingen zijn 

verenigingen die minimaal de laatste drie jaar geen enkele vorm van contact hebben gehad met de 

organisatie. De mate van activiteit is het belangrijkste criterium geweest bij het selecteren van 



 

 
Een veranderend karakter  20   

 

onderzoekseenheden, omdat werd verwacht dat er grote verschillen zouden kunnen zijn tussen 

actieve en niet-actieve verenigingen wanneer het de betekenisgeving aan binding, identiteit, religie en 

lidmaatschapsmotivaties betreft. Er zijn uiteindelijk acht actieve en zes niet-actieve verenigingen 

betrokken bij het onderzoek. De actieve verenigingen zijn door middel van een face-to-face interview 

ondervraagd, terwijl de niet-actieve verenigingen middels een telefonisch interview zijn geraadpleegd.  

 

Naast dit activiteitscriterium is zoveel mogelijk gezocht naar verenigingen met uiteenlopende 

kenmerken op het gebied van ledenaantallen, geografische positie, duur van het lidmaatschap en de 

tak van sport. Zo zijn er voetbal-, handbal- en korfbalverenigingen bevraagd, die zich in alle delen van 

Nederland bevinden, behalve in het noorden van het land. De ledentallen van deze verenigingen 

lopen uiteen van honderd tot ruim duizend leden, en de duur van het lidmaatschap varieert van enkele 

tot tientallen jaren. Op deze manier is getracht de representativiteit van het onderzoek te 

optimaliseren. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat binnen dit onderzoek verschillende 

conclusies worden getrokken op uiteenlopende gebieden, die niet per definitie te projecteren zijn op 

de gehele onderzoekspopulatie. Ondanks dat zoveel mogelijk getracht is de representativiteit te 

optimaliseren door het hanteren van voornoemde criteria, kunnen eigenlijk louter uitspraken worden 

gedaan over de groep verenigingen die bevraagd is. Hoewel de resultaten niet generaliseerbaar zijn, 

geven deze wel een indicatie van de betekenissen die vanuit NKS-lidverenigingen worden gegeven 

aan het lidmaatschap van de NKS.  

 

Verder is het belangrijk aan te geven dat wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over de 

vereniging, er rekening moet worden gehouden met het feit dat er één of meerdere 

verenigingsbestuurders zijn bevraagd. Zij geven middels hun eigen visie het beeld van de vereniging 

weer, zoals deze in dit onderzoek verschijnt. De selectie van verenigingsbestuurders binnen de 

selectie van verenigingen is geschied naar aanleiding van de bestuurder die als contactpersoon staat 

geregistreerd bij de NKS. Op deze manier zijn uiteindelijk achttien verenigingsbestuurders van 

veertien verschillende NKS-lidverenigingen geïnterviewd.  

 

4.4 – Relevantie 

Middels het onderzoek wordt beoogd de betekenissen te achterhalen die NKS-lidverenigingen geven 

aan het lidmaatschap van de NKS. Een tweede doelstelling is het inzicht krijgen in de leerpunten die 

het onderzoek naar betekenisgeving voor de organisatie oplevert. Er is dus sprake van twee 

opeenvolgende vraagstukken. Allereerst het vraagstuk waarin centraal staat welke betekenissen er 

worden gekoppeld aan het lidmaatschap van de NKS, en hierop volgend het vraagstuk wat de NKS nu 

van deze betekenisgeving kan leren. Door het onderzoeken en beantwoorden van deze vraagstukken 

wordt de praktische relevantie van het onderzoek duidelijk: het voor de organisatie inzichtelijk maken 

welke betekenissen NKS-lidverenigingen geven aan het lidmaatschap, en vervolgens het achterhalen 

van leerpunten voor de organisatie naar aanleiding van deze betekenisgeving, levert praktische en 

concrete aanwijzingen voor de organisatie op.  
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Het onderzoek is tevens maatschappelijk relevant. Ten eerste omdat het meer inzicht tracht te bieden 

in betekenisgeving en bindingsconstructies tussen sportverenigingen en organisaties. Maar ten 

tweede vooral omdat gezien het doel van het onderzoek niet alleen de NKS gebaat is bij het 

onderzoek, maar het juist ook positieve resultaten tracht op te leveren voor de verenigingen. Het door 

de NKS beter aansluiten bij betekenisgeving van haar lidverenigingen is immers uiteindelijk ook 

positief en nuttig voor de verenigingen. 

 

Een oordeel over de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is niet eenvoudig. Het betreft 

immers, gezien de grootte van de onderzoekspopulatie, een tamelijk kleinschalig onderzoek. 

Desalniettemin kan het onderzoek bijdragen aan het leveren van nieuwe inzichten in betekenisgeving 

die sportverenigingen koppelen aan het lidmaatschap van – of de relatie met – ondersteunende 

organisaties. Voorbeelden van ondersteunende organisaties zijn niet alleen organisaties als de NKS, 

maar ook sportbonden, gemeenten en sportbureaus.  

 

4.5 – Tot besluit 

In dit hoofdstuk zijn de doelstelling, hoofdvraag en deelvragen weergegeven. Daarbij zijn de begrippen 

uit de deelvragen verantwoord vanuit het onderzoeksperspectief. Tevens zijn de onderzoeksmethoden 

beschreven, en is aandacht besteed aan de selectie van onderzoekseenheden. De in paragraaf 4.2.1 

beschreven literatuurstudie vormt de basis van het volgende hoofdstuk. Naar aanleiding van deze 

literatuurstudie is een theoretisch kader opgezet, waarin de thema’s binding, identiteit, religie en 

dienstverlening centraal staan. Het volgende hoofdstuk bevat dit theoretisch kader.  
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5. THEORETISCH KADER 

 

Het theoretisch kader dient als richtinggeving wat betreft de verschillende thema’s die dit onderzoek 

bevat. Het theoretisch kader kenmerkt zich door concepten op uiteenlopende gebieden, die echter 

allen een koppeling met dit onderzoek hebben. Om de concepten uiteen te zetten is gebruik gemaakt 

van verschillende wetenschappelijke artikelen, die echter niet per definitie één-op-één op de 

specifieke onderzoekssituatie zijn te projecteren. Zo zijn bijvoorbeeld artikelen gebruikt die handelen 

over binding van werknemers aan een organisatie, en niet specifiek over binding van klanten of leden 

aan een organisatie. Desondanks kunnen de betreffende artikelen een bijdrage leveren aan het 

begrijpen van verschillende processen. Het doel van dit theoretisch kader is het beter kunnen 

interpreteren van de empirie. De eerste paragraaf zal zich richten op binding en identiteit. Vervolgens 

wordt in de tweede paragraaf aandacht besteed aan de invloed van binding op klantloyaliteit. De 

derde paragraaf belicht de verschillende rollen van binding, vertrouwen en tevredenheid bij 

klantrelaties. De vierde paragraaf wordt ingevuld door middel van een korte beschrijving van de 

terugkeer of transformatie van religie in de maatschappij. Vervolgens wordt in de vijfde paragraaf een 

beschrijving gegeven van enkele kenmerken van dienstverlening. Tenslotte bevat de zesde paragraaf 

een korte terugblik op de theoretische concepten, waarbij wordt aangegeven op welke manier deze 

concepten raakvlakken hebben met het empirische gedeelte van het onderzoek. 

 

5.1 – Binding en identiteit 

Met betrekking tot binding zijn talloze definities te vinden. Zo geven Morgan & Hunt een algemene 

definitie van binding. Zij stellen het volgende: binding is een voortdurend verlangen om een relatie te 

behouden (Morgan & Hunt, 1994, p. 23). Een wat specifiekere definitie wordt geformuleerd door Van 

Wijk in haar proefschrift ‘Ruim baan voor creatief talent’: 

 

“Binding wordt gedefinieerd als het proces van identiteitsconstructie met als mogelijke uitkomst 

commitment” (Van Wijk, 2006, p. 15) 

 

Binding bestaat in vele vormen: dit onderzoek richt zich bijvoorbeeld op binding tussen een 

organisatie en haar leden, waarbij deze leden tegelijkertijd eigenlijk te definiëren zijn als klanten. Een 

andere vorm van binding wordt door Meyer & Allen beschreven. Zij bespreken binding van 

werknemers met hun werkorganisatie. Zo stellen zij dat binding op een natuurlijke manier ontstaat, en 

dat er geen reden is om aan te nemen dat binding écht noodzakelijk is. Wel geven Meyer & Allen aan 

dat de gedragsconsequenties van deze eventuele verminderde of verplaatste binding gevolgen kan 

hebben voor de relatie tussen werknemer en organisatie (Meyer & Allen, 1997, p. 5). De auteurs 

onderscheiden verder drie benaderingen van binding: affectieve binding, calculatieve binding en 

normatieve binding. Onder affectieve binding vallen zaken als de mate van affectiviteit en emotie met 

de groep of organisatie en een houding richting de organisatie die de identiteit van de persoon met de 

organisatie verbindt. Bij de calculatieve benadering wordt uitgegaan van profijt wanneer men blijft 

participeren in de organisatie, en ‘kosten’ wanneer de organisatie wordt verlaten. De benadering van 
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normatieve binding tenslotte houdt in dat de werknemer het als moreel verplicht beschouwt om lid van 

de organisatie te blijven, ongeacht hoeveel status of tevredenheid de organisatie hem oplevert (Meyer 

& Allen, 1997, p. 12). 

 

Tevens wijden Meyer & Allen een hoofdstuk aan het managen van binding. Ze geven aan dat tot dan 

toe voornamelijk onderzoek is gedaan volgens de affectieve benadering, wanneer het gaat om de 

invloed van managementhandelingen op binding van werknemers. De auteurs geven aan dat dit 

voornamelijk komt doordat organisaties affectieve binding als de meest wenselijke binding zien (Meyer 

& Allen, 1997, p. 67). Een belangrijke conclusie die de auteurs trekken is dat perceptie belangrijker is 

dan realiteit. Werknemers reageren op zaken zoals ze deze op een bepaalde manier ‘zien’ of 

interpreteren, en niet per definitie zoals deze zaken werkelijk ‘zijn’ (Meyer & Allen, 1997, p. 88). 

Daarnaast moeten handelingen die gericht zijn op het versterken van binding wel in overeenstemming 

zijn met elkaar, de bedrijfsstrategie en de bestaande organisatiecultuur (Meyer & Allen, 1997, p. 88). 

Verder is de bijdrage die werknemers leveren aan de handelingen van de organisatie van belang bij 

het versterken van binding. Werknemers zijn sneller geneigd positief te reageren op een beleid of 

handeling als ze hier zelf inspraak in hebben gehad, en zullen dus meer binding voelen wanneer ze 

de mogelijkheid tot inspraak hebben gehad (Meyer & Allen, 1997, p. 89). De benaderingen van 

binding volgens Meyer & Allen zijn van toepassing op het onderzoek naar betekenisgeving bij de NKS, 

in die zin dat het interessant is te bekijken welke benaderingen van binding de lidverenigingen 

hebben. Hierdoor ontstaat een beeld van de relatie tussen verenigingen en NKS, in ieder geval 

wanneer het om de benadering van binding gaat die verenigingen ervaren. Het roept tevens de vraag 

op of de NKS deze benadering van binding vanuit de lidverenigingen wenselijk acht.  

 

Ook Van Wijk bespreekt organisatiebinding. Dit wordt volgens haar gedefinieerd als een 

psychologische band die het individu ervaart met de organisatie. Tevens geeft zij aan dat in de 

literatuur een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘attitudinal’ en ‘behavioral’ organisatiebinding.  

 

De attitude benaderingen van organisatiebinding nemen aan dat attitudes gedrag beïnvloeden, 

waarmee bedoeld wordt dat binding aan de organisatie leidt tot bepaalde gedragingen. Behavioral 

organisatiebinding gaat er juist vanuit dat organisatiebinding het gevolg is van gedragingen (Van Wijk, 

2006, p. 29). Van Wijk haalt daarnaast de drie eerder genoemde benaderingen van Meyer & Allen aan. Ze 

geeft weer dat onderzoek laat zien dat affectieve binding de sterkste positieve correlatie met de intentie om 

te blijven heeft, gevolgd door normatieve binding en calculatieve binding (Van Wijk, 2006, p. 31).  

 

Hoewel Van Wijk het zogenaamde ‘drie-componenten model’ toepasbaar acht voor haar onderzoek, 

heeft ze ook de nodige kritiek op dit model van Meyer & Allen. Zo gaan deze auteurs volgens Van 

Wijk niet in op het proces van verbonden raken, maar alleen op de positieve effecten op gedrag die 

aan organisatiebinding worden toegeschreven en op het ontdekken van mogelijke antecedenten die 

aan binding ten grondslag liggen. In de praktijk blijkt echter, zo stelt Van Wijk, dat gedragseffecten 

minder eenduidig blijken te zijn dan in de theorie wordt verondersteld (Van Wijk, 2006. p. 33). 
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Naast organisatiebinding acht Van Wijk ook organisatie-identiteit van belang. Een veel toegepaste 

theorie in studie naar organisatie-identiteit is volgens Van Wijk de Social Identity Theory (SIT) van 

Henri Tajfel (1978). Binnen deze theorie wordt uitgegaan van identificatie doordat het individu een 

band ziet tussen zichzelf en de groep. Overigens hoeft dit niet te leiden tot een internalisering van de 

waarden en attitudes van die groep, zo haalt Van Wijk de auteurs Ashforth & Meal aan. Het is mogelijk 

om je te identificeren met de organisatie zonder het eens te zijn met alle aspecten ervan, en zonder dit 

in gedrag tot uiting te brengen. Het omgekeerde is ook van toepassing: het is mogelijk om gewenst 

gedrag te vertonen zonder dat het individu zich identificeert met de organisatie (Van Wijk, 2006, p. 

35). Van Wijk geeft een meer complex model van organisatie-identificatie weer, zoals opgesteld door 

Elsbach (1999). In dit model zijn vier identificatie-typen te onderscheiden: identificatie, dis-identificatie, 

schizo-identificatie en neutrale identificatie. Organisatie-identificatie wordt gedefinieerd als “a self-

perception based on a sense of active connection between one’s identity and the identity of an 

organization, and a positive relational categorization of oneself and the organization”. Dis-identificatie 

verwijst juist naar de mogelijkheid dat het individu zijn of haar identiteit bepaalt door aan te geven bij 

welke organisatie hij of zij niét hoort. Schizo-identificatie treedt op wanneer een individu zichzelf 

tegelijkertijd wel en niet identificeert met een organisatie-identiteit. Dit is bijvoorbeeld aan de orde 

wanneer een individu zich identificeert met bepaalde waarden en normen van een organisatie, maar 

andere juist verwerpt. Neutrale identificatie verwijst naar het zowel afwezig zijn van identificatie als 

dis-identificatie. Het legt de nadruk op het opzettelijk ‘onpartijdig’ willen zijn van het individu (Van Wijk, 

2006, p. 36). De theorieën van Van Wijk komen van pas bij de praktijksituatie van de NKS en haar 

lidverenigingen Het is nuttig te bekijken of de lidverenigingen zichzelf identificeren met de NKS. Op 

deze manier ontstaat een nauwkeuriger inzicht in de relatie tussen de NKS en haar lidverenigingen. 

Bovendien heeft de mate van identificatie invloed op de benadering van binding die de lidverenigingen 

hebben. Vooral een mogelijke afwezigheid van een identificatieproces roept wezenlijke vragen op voor 

de organisatie. Dit zijn vragen op praktisch gebied (zorgt de organisatie wel voor de randvoorwaarden 

voor identificatie?), maar ook op existentieel gebied (heeft de organisatie nog wel voldoende 

bestaansrecht wanneer er geen identificatie plaatsvindt?).  

 

5.2 – Invloed binding op klantloyaliteit 

In aansluiting op de door Meyer & Allen beschreven vormen van binding hebben Bloemer, Odekerken-

Schröder en Martens een empirische studie verricht naar de invloed van een aantal psychologische 

antecedenten op affectieve, calculatieve en normatieve binding bij een bank. De onderzoekers 

hebben beoogd meer inzicht te krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan klantloyaliteit- en 

binding. Tevens hebben de onderzoekers de invloed van affectieve, calculatieve en normatieve 

binding op klantloyaliteit trachten te achterhalen.  

 

Wanneer gekeken wordt naar de eerder genoemde antecedenten, dan worden er daarvan drie 

onderscheiden door Bloemer et al., naar Pritchard et al. Dit zijn psychologische processen. Het eerste 

proces is het identificatieproces. Dit verwijst naar de vraag of klanten zichzelf identificeren met de 

waarden en beelden die een organisatie uitdraagt. Er wordt aangenomen dat hoe sterker klanten 
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zichzelf identificeren met een organisatie, hoe sterker hun binding richting deze organisatie zal zijn. 

Daarnaast spreken Bloemer et al. over het ‘volitionele’ proces waarbij wordt gerefereerd aan de 

percepties van de klant dat deze hun vrije voorkeuren kunnen uiten, en niet worden belemmerd door 

bepaalde beperkingen. De aanname is dat wanneer klanten het gevoel hebben dat hun keuze vrij van 

beperkingen is, de binding met de organisatie sterker zal zijn. Het derde proces is het informationele 

proces, welke handelt over cognitieve structuren en op welke manier klanten informatie vergaren over 

de organisatie. Er wordt aangenomen dat een sterke informatiestructuur een positieve invloed heeft 

op het bindingsgevoel van klanten (Bloemer et al., 2002, p. 6).   

 

Wat betreft de drie vormen van binding en hun invloed op klantloyaliteit komen de onderzoekers tot de 

conclusie dat affectieve binding het snelst zal leiden tot klantloyaliteit. Calculatieve binding heeft 

volgens de onderzoekers echter een negatieve verhouding met klantloyaliteit. De invloed van 

normatieve binding is zeer beperkt, zo stellen de onderzoekers (Bloemer et al., 2002, p. 16). 

 

Verder wordt geconcludeerd dat affectieve binding positief kan worden beïnvloed door het 

identificatieproces, en in mindere mate door het volitionele en informationele proces. Daarnaast 

worden zowel calculatieve binding als normatieve binding positief beïnvloed door het 

identificatieproces en het informationele proces, en negatief door het volitionele proces (Bloemer et 

al., 2002, p. 16). De uiteindelijke conclusie van de onderzoekers op dit gebied is dat affectieve binding 

een cruciale rol speelt in het verklaren van klantloyaliteit, terwijl de invloed van normatieve binding 

positief maar beperkt is, en de invloed van calculatieve binding zelfs negatief is. Hieruit wordt 

geconcludeerd dat het identificatieproces en het identificatiegevoel van een klant met een organisatie 

van groot belang is wanneer het aankomt op klantloyaliteit (Bloemer et al., 2002, p. 17).  

 

De onderzoekers gaan daarnaast in op de implicaties die deze resultaten hebben voor het 

management van een organisatie. Wanneer een organisatie de affectieve binding van klanten zou 

willen versterken om zodoende een hogere klantloyaliteit te bewerkstelligen, zou men ervoor moeten 

zorgen dat een klant behandeld wordt als een ‘true individual’, waarin de organisatie werkelijk is 

geïnteresseerd en werkelijk om geeft. Dit kan volgens de onderzoekers onder meer bereikt worden 

door de organisatiecommunicatie te personaliseren. Het effect van het identificatieproces op affectieve 

binding is wederom van groot belang. Gesteld wordt dat hierin een positieve relatie kan worden 

aangebracht door ervoor zorg te dragen dat het imago van de organisatie de levensstijl van de klant 

benadert, en door de persoonlijkheid van de klant te reflecteren in termen van normen en waarden 

(Bloemer et al., 2002, p. 18). 

 

Tenslotte zou een organisatie die een hoge mate van klantloyaliteit wil bewerkstelligen, calculatieve 

binding zoveel mogelijk moeten vermijden. Een organisatie zou hiertoe in haar communicatie niet de 

nadruk moeten leggen op de voordelen op het gebied van kosten en opbrengsten die het met zich 

meebrengt om er klant te zijn. Een organisatie zou juist de nadruk moeten leggen op de persoonlijke 
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binding en het comfort van het hebben van een langdurige relatie met de organisatie (Bloemer et al., 

2002, p. 19). 

 

Deze theorieën over invloed van binding op klantloyaliteit kunnen worden ingezet om de 

praktijksituatie van de NKS te interpreteren. Met name de manier waarop de benadering van binding 

de klantloyaliteit beïnvloedt kan meer inzicht bieden in de relatie tussen de verenigingen en de NKS. 

Mogelijk kan er iets gesteld worden over de mate van klantloyaliteit bij de lidverenigingen naar 

aanleiding van hun benaderingen van binding. Tevens bieden de theorieën handvatten voor de NKS 

over hoe de organisatie om kan gaan met deze benaderingen van binding en het bewerkstelligen van 

een hoge mate van klantloyaliteit. Daarnaast roepen ook deze theorieën vragen op voor de 

organisatie. De NKS zal zich moeten afvragen of het daadwerkelijk klantloyaliteit nastreeft, en zal in 

aansluiting op dit vraagstuk mogelijk invloed moeten uitoefenen op de benadering van binding bij de 

verenigingen.  

 

5.3 – Binding en klantrelaties 

Garbarino & Johnson belichten het thema binding van klanten bij een organisatie op een licht 

verschillende, maar veelal soortgelijke wijze als Bloemer et al. Zij hebben een onderzoek verricht naar 

de verschillende rollen van tevredenheid, vertrouwen en binding in klantrelaties bij een 

theaterorganisatie.  

 

De onderzoekers gaan er vanuit dat klanten zich op een transactioneel – relationeel continuüm 

bevinden. Transactioneel staat in deze louter voor de uitwisseling van een dienst tussen klant en 

organisatie, en daarmee voor het aanwezig zijn van een lage relationele band tussen klant en 

organisatie. De andere extreme waarde in het continuüm, het relationele vlak, kenmerkt zich juist door 

een hoge mate van relationele binding tussen klant en organisatie (Garbarino & Johnson, 1999, p. 1). 

Garbarino & Johson halen daarbij Macnell (1980) aan. Deze stelt dat transactionele uitwisselingen 

vooral verkoper-koper uitwisselingen zijn, waarbij een prestatie wordt verwacht in ruil voor een 

bepaald geldbedrag, terwijl er een minimale relatie bestaat tussen klant en organisatie, en er geen 

anticipatie op toekomstige uitwisselingen is. Aan de andere kant van het continuüm worden de 

relationele uitwisselingen volgens Macnell gekenmerkt door coöperatieve acties, wederzijdse 

aanpassing van beide partijen, gedeelte voordelen en lasten van de uitwisseling, en planning van 

toekomstige uitwisselingen (Garbarino & Johnson, 1999, p. 2).   

 

Garbarino & Johnson gebruiken voor dit continuüm met name de termen ‘laag-relationeel’ en ‘hoog-

relationeel’. Gesteld wordt dat voor de klanten die zich in de buurt van het het laag-relationele uiterste 

bevinden, algehele tevredenheid de belangrijkste invloed heeft op de houding en de toekomstige 

intenties van de klant. Voor de hoog-relationele klanten zijn vooral vertrouwen en binding van invloed 

op hun houding en toekomstige intenties (Garbarino & Johnson, 1999, p. 1). 
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Zowel vertrouwen als binding zijn volgens de onderzoekers essentiële ingrediënten om tot een 

succesvolle lange-termijn relatie te komen. Garbarino & Johnson halen Gundlach, Achrol & Mentzer 

(1995) aan, die stellen daarbij dat binding uit drie componenten bestaat. Ten eerste een instrumenteel 

component van enige vorm van investering. Ten tweede een attitude component dat beschreven kan 

worden als affectieve binding of psychologische verbondenheid. Tenslotte een dimensie van tijd, die 

aangeeft dat de relatie een bepaalde tijdsduur heeft (Garbarino & Johnson, 1999, p. 4).  

 

Uiteindelijk trekken Garbarino & Johnson de conclusie dat laag-relationele klanten met een puur 

functionele relatie misschien wel kunnen deelnemen aan meerdere transacties, en een lange-termijn 

oriëntatie hebben richting een organisatie, maar uiteindelijk toch meer op transactionele klanten lijkten 

dan op relationele klanten of partners.  

 

Verder suggereert hun onderzoek dat hoog-relationele klanten gedreven worden door vertrouwen en 

binding, in tegenstelling tot laag-relationele klanten, wiens toekomstige intenties worden gedreven 

door algehele tevredenheid. Voor hoog-relationele klanten heeft deze algehele tevredenheid echter 

geen significante invloed op hun toekomstige intenties richting de organisatie. De resultaten van het 

onderzoek betekenen volgens Garbarino & Johnson dat transactionele marketing, gericht op het 

managen van tevredenheid, effectief zal zijn voor laag-relationele klanten. Relatiemarketing richting 

hoog-relationele klanten zou zich daarentegen moeten richten op het creëren en behouden van 

vertrouwen en binding, en niet op tevredenheid (Garbarino & Johnson, 1999, p. 14). 

 

Ook met behulp van deze theorieën kan de relatie tussen de lidverenigingen en de NKS 

geïnterpreteerd worden. Het geeft inzicht in de manier waarop verenigingen met een hoge of lage 

mate van relationele kenmerken richting de NKS in deze relatie staan. Wederom staat de organisatie 

hiermee voor de vraag of men hoog-relationele lidverenigingen nastreeft, of ook genoegen neemt met 

een bepaald aantal laag-relationele lidverenigingen.  

 

5.4 – De terugkeer of transformatie van religie 

Een heel andere, specifieke blik op cultuur wordt weergegeven in de verkenning ‘Geloven in het 

publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie’ door Van de Donk, Jonkers, Kronjee & 

Plum, in opdracht van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De verkenning is 

een samenstelling van diverse artikelen op het gebied van religie en publiek domein.  

 

Van de Donk et al. stellen dat religie inmiddels bezig lijkt met een veelbesproken terugkeer. Het is 

volgens hen duidelijk dat deze terugkeer voor velen een maatschappelijke verrassing is, omdat de 

dominante these was dat het geloven langzaam zou ‘uitsterven’ in de moderne maatschappij. Deze 

these, ook wel de  secularisatietheorie genoemd, verklaart achteruitgang in de aanhang van religieuze 

instituties en religieuze opvattingen met een verwijzing naar de ingrijpende maatschappelijke en 

culturele veranderingen, die worden aangeduid met de term ‘modernisering’ (Van de Donk et al., 

2006, p. 315). Modernisering en de rationalisering van samenlevingen zouden zich volgens deze 
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these niet verdragen met een grote rol van religie. Tevens zou religie op termijn vanzelf verdwijnen, en 

hooguit nog standhouden in de privésfeer (Van de Donk et al., 2006, p. 13). De secularisatietheorie 

verklaart achteruitgang in de aanhang van religieuze instituties en religieuze opvattingen met een 

verwijzing naar de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen, die worden aangeduid 

met de term ‘modernisering’ (Van de Donk et al., 2006, p. 315).  

 

Van de Donk et al. stellen echter dat zowel in de wetenschap als in het publieke domein de afgelopen 

jaren sprake is van een opmerkelijke ‘comeback’ van religie (Van de Donk et al., 2006, p. 13). Volgens 

hen wordt door sommigen zelfs gesproken van een terugkeer van religie en in verband daarmee van 

post- of desecularisatie. Hierbij wordt echter duidelijk gemaakt dat dit beeld waarschijnlijk te simpel is. 

De terugkeer betreft, zeker in het Westen, niet de vooral traditionele en institutionele manifestaties van 

religie. Eerder wordt er gesproken van een transformatie van religie, in verschijningsvormen, die soms 

in weinig meer doen denken aan de institutioneel gebonden religie die zich in een overzichtelijk 

schema liet vangen. De getransformeerde religie is dan fundamenteel van gedaante veranderd. Het 

zijn dan ook niet de oude instituties die weer opleven, maar getransformeerde religies waarbij de 

nadruk op zingeving door onderscheiden leefstijlen ligt (Van de Donk et al., 2006, p. 14).  

 

Zoals vermeld bestaat de verkenning uit diverse artikelen. Eén van deze artikelen is geschreven door 

Borgman. Volgens hem staat noch religie, noch de publieke sfeer vast. Veeleer wordt hun onderlinge 

verhouding gekenmerkt door diffuse en schuivende grenzen. Daarom kunnen ook niet-religieuzen uit 

religieuze tradities putten (Van de Donk et al., 2006, p. 19). Volgens Borgman verlangen burgers naar 

meer verbondenheid, geborgenheid en saamhorigheid in de samenleving, en uit zich dit in religieuze 

of quasi-religieuze vormen, in waarde- en geloofsoordelen die hetzij verbaal, hetzij praktisch 

handelend worden uitgedrukt (Van de Donk et al., 2006, p. 327). Borgman concludeert dat religie niet 

moet worden gezien als achterhaald en bedreigend, maar als belangrijke en potentieel waardevolle 

vormen van engagement en sociaal gedrag. Hij stelt verder dat een dergelijke ‘omgekeerde 

doorbraak’ voor de hele Nederlandse samenleving van belang zou zijn. Niet om de publieke ruimte te 

deseculariseren en de samenleving te religioniseren, maar vooral om de feitelijke aanwezigheid van 

waarde- en geloofsoordelen in de samenleving waar te nemen en te beschouwen als van groot belang 

voor het maatschappelijk gedrag van mensen en hun onderlinge sociale verkeer (Van de Donk et al., 

2006, p. 332). 

 

De theorieën van Van de Donk et al. dienen als achtergrondinformatie wanneer het beleid van de NKS 

ter sprake komt. Het is interessant te bekijken of dit beleid vandaag de dag de transformatie van 

religie volgt. Daarnaast roept het de vraag voor de NKS op of men mogelijk haar eigen ‘onderscheiden 

leefstijl’ duidelijk weet over te brengen. Indien dit niet het geval is, dan is er van het eerder genoemde 

identificatieproces waarschijnlijk geen sprake. 
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5.5 – Dienstverlening 

Om het begrip dienstverlening te kunnen definiëren moet eerst worden geëxpliciteerd wat een dienst 

is: een dienst is een activiteit of serie activiteiten die min of meer ontastbaar zijn, die meestal 

geproduceerd worden in interactie tussen klant en dienstverlenend bedrijf door middel van 

medewerkers, apparatuur en/of systemen (Van der Aa & Elfring, 1996, p. 12). Diensten zijn 

grotendeels ontastbaar, hebben een abstract karakter en zijn moeilijk grijpbaar. Diensten zijn 

processen (Van der Aa & Elfring, 1996, p. 14).  

 

Dit wetende kan ook het begrip ‘dienstverlening’ nader gedefinieerd worden. Praktisch gezien zou 

gezegd kunnen worden dat dienstverlening het leveren van een dienst (bijvoorbeeld het geven van 

onderwijs, het geven van zorg, of simpelweg het verkopen van producten in bijvoorbeeld een 

supermarkt) door een organisatie aan een klant is, waarbij in het ene geval winst wordt beoogd 

(commerciële dienstverlening) en in het andere geval niet (niet-commerciële dienstverlening). 

 

Het ontastbare karakter van diensten leidt vaak tot onzekerheid bij de afnemer. Het kenmerk 

ontastbaarheid leidt tot een aantal bijzondere vraagstukken voor het management van diensten. Eén 

van die vraagstukken is het verminderen of beheersen van de onzekerheid bij de klant. Deze 

onzekerheid kan inhouden dat de klant niet weet wat hij van de dienst kan verwachten. Maar ook 

wanneer een klant wel weet wat hij kan verwachten, kan er onzekerheid bestaan over wat hij geleverd 

zal krijgen. Hierbij gaat het vooral om betrouwbaarheid. Reductie van onzekerheid en het vergroten 

van betrouwbaarheid kan op vele manieren gebeuren. Voorbeelden zijn het opbouwen van een naam 

of imago, het verstrekken van informatie, management van verwachtingen en standaardisatie van 

activiteiten (Van der Aa & Elfring, 1996, p. 15-16).  

 

Dienstverlening vindt vrijwel altijd plaats in directe interactie met de klant, zo geven Van der Aa & 

Elfring aan. De klant is onderdeel van het productiesysteem en wordt vrijwel altijd geacht een bijdrage 

te leveren en invloed uit te oefenen op het eindresultaat. De interactie met de klant betekent dat het 

productieproces en het resultaat moeilijk te scheiden zijn (Van der Aa & Elfring, 1996, p. 17).  

Van der Aa & Elfring concluderen dat er vijf basiseigenschappen van diensten een hoofdrol spelen: al 

deze eigenschappen leiden tot vraagstukken waar het management van de dienstverlenende 

organisatie mee wordt geconfronteerd. De auteurs stellen hierop het volgende model samen (Van der 

Aa & Elfring, 1996, p. 28): 
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Basiskenmerken van diensten Vraagstukken voor het management 

1. Ontastbaarheid - Beheersen/reduceren van onzekerheid van de klant 

- Beheersen van de betrouwbaarheid 

- Beheersen van spontane vernieuwing 

- Kopiëren innovaties door concurrenten 

2. Interactie met de klant - Klant is co-producent en heeft invloed op kwaliteit en  

  efficiency 

- Product en proces zijn moeilijk te scheiden 

3. Vergankelijkheid - Productie op voorraad niet mogelijk 

- Productie dichtbij de klant nodig 

4. Heterogeniteit - Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van dienstverlening 

- Onzekerheid bij klanten en medewerkers 

- Hoge kosten door gebrek aan standaardisatie, te weinig leer-  

  en schaalvoordelen 

5. Persoonsintensiteit - Grote gevoeligheid van kwaliteit voor rol personeel 

- Beperkte groei productiviteit 

- Autonomie eerste lijn, innovatie, integratie 

 

De analyse van deze basiskenmerken vormt volgens de auteurs een goed aanknopingspunt voor 

strategische analyses (Van der Aa & Elfring, 1996, p. 29).  

 

Gastelaars beschrijft in haar boek ‘Human Service in veelvoud’ een aantal drempels die klanten 

kunnen ervaren met betrekking tot het afnemen van dienstverlening van een organisatie. Zo noemt 

Gastelaars fysieke drempels, waarbij het onder andere de vraag is of de klant bekend is met de 

organisatie, en de organisatie makkelijk te vinden is. De beschikbaarheid van de organisatie kan ook 

een belangrijke fysieke drempel vormen, zo beschrijft Gastelaars. Een tweede drempel bestaat uit het 

financiële aspect. Veel organisaties stellen formeel financiële eisen vooraf. Van verenigingen moet je 

bijvoorbeeld betalend lid worden om mee te mogen doen. Daarbij is het voor een klant van belang 

welke garanties een organisatie vooraf biedt: welke risico’s bijvoorbeeld bij voorbaat voor rekening 

komen van de organisatie, en welke risico’s voor rekening komen van de klant zelf. De derde drempel 

die Gastelaars beschrijft is de inhoudelijke drempel. Een klant moet nogal eens aan bepaalde eisen 

voldoen om aanbod af te kunnen nemen van een organisatie, zo stelt Gastelaars (Gastelaars, 1997, 

p. 98-100). 

 

Het kan voor dit onderzoek waardevol zijn te bekijken in hoeverre verenigingen drempels ervaren wat 

betreft het lidmaatschap van de NKS. Dit kan immers meer inzicht bieden in deze relatie, en de 

manier waarop de verenigingen zich opstellen ten opzichte van de dienstverlening van de NKS. 

Verder roept het voor de organisatie de vraag op in hoeverre men mogelijke drempels kan verlagen of 

zelfs wegnemen, zodat de lidverenigingen sneller en makkelijker gebruik zullen maken van de 

dienstverlening van de NKS. 
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5.6 – Tot besluit 

Het voorgaande is een reeks van uiteenlopende concepten en artikelen, die onderling niet altijd per 

definitie een samenhang hebben. Wel kent elk artikel raakvlakken met dit onderzoek. De eerste drie 

paragrafen over binding, identiteit, klantloyaliteit en klantrelaties vormen een raamwerk waarin de 

empirische bevindingen van dit onderzoek geplaatst kunnen worden. De theorie dient daarbij niet 

zozeer als middel om te toetsen, maar als kennis of achtergrondinformatie die een kader voor dit 

onderzoek vormt. Door middel van deze theorieën wordt getracht de empirie te kunnen interpreteren. 

De vierde paragraaf over de terugkeer of transformatie van religie richt zich op de NKS als 

organisatie. Het kan inzicht bieden in de achtergrond van het beleid wat de NKS voert op het gebied 

van het katholieke karakter van de organisatie. Ook de vijfde paragraaf over dienstverlening heeft een 

praktische waarde voor de organisatie. Gekoppeld aan de betekenissen die de respondenten aan de 

NKS toekennen, kan een aantal concepten op het gebied van dienstverlening inzicht bieden in de 

manier waarop de organisatie met deze betekenisgeving om kan gaan.  

 

Dit theoretisch kader dient uiteindelijk om de empirische gegevens van het onderzoek te kunnen 

interpreteren. Het volgende hoofdstuk richt zich op deze empirische bevindingen. De praktijksituatie 

van de NKS en haar lidverenigingen staat hierin centraal. 
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6.  NKS EN VERENIGINGEN IN DE PRAKTIJK 

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de empirische bevindingen. Dit houdt in dat de informatie 

die uit de interviews en observaties is verkregen wordt gepresenteerd. Deze uitwerking geschiedt op 

acht verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen vormen tezamen de belangrijkste resultaten die 

uit de interviews en observaties naar voren zijn gekomen. Het zijn namelijk deze acht onderwerpen 

waaraan vaak door vrijwel alle verenigingsbestuurders betekenissen worden toegekend. Daarmee 

vormen ze de afspiegeling van de betekenisgeving aan het NKS-lidmaatschap. Met behulp van 

interviewcitaten worden de bevindingen verduidelijkt.  

 

6.1 – Historische ontwikkelingen: van verzuiling naar heropleving 

In deze paragraaf worden de historische ontwikkelingen betreffende de NKS besproken. Het gaat 

hierbij om ontwikkelingen op het gebied van katholiciteit door de jaren heen. Er wordt beschreven op 

welke manier de NKS deze ontwikkelingen heeft doorgemaakt.  

 

NKS-voorzitter Marius Buiting schetst in een lang betoog de geschiedenis van katholiciteit en de 

invloed hiervan op de NKS. Buiting beschrijft de opkomst van katholiciteit vanaf het einde van de 

negentiende eeuw. Hij stelt dat er een fase was waarin langzamerhand katholieke clubs en bonden 

ontstonden, en dat vervolgens een fase ontstond waarin de zuil een vehikel werd voor de emancipatie 

van een totale groep. Het gevolg was dat men zichzelf identificeerde met een bepaalde groep of zuil, 

en dat men ook alles deed binnen deze zuil. Buiting komt tot de conclusie dat de NKS precies in dit 

plaatje past: 

 

Als je nou naar de NKS kijkt, ik probeer dat elke keer maar parallel te trekken, dan zie je 

precies hetzelfde. Je had eerst katholieke sportclubjes, dat werden heel langzamerhand wel 

katholieke bonden, de NKS bestond helemaal nog niet. Er was wel een katholieke 

voetbalbond, en een katholieke gymnastiekbond en dat soort dingen. Kort na de oorlog, dus 

op het hoogtepunt van die tweede fase van de verzuiling, wordt de NKS opgericht. Dus kort na 

die Tweede Wereldoorlog zeggen al die katholieke bonden bij elkaar: “nou, laten we nu maar 

een federatief verband hebben, dat past ook allemaal meer een beetje in het verhaal. En in 

dat federatieve verband staan we sterk, en kunnen we gezamenlijk optrekken”. 

 

Vervolgens spreekt Buiting van een erosie van zuilen, die volgens hem niet per definitie als ontzuiling 

kan worden beschouwd: 

 

Dan krijg je de jaren zestig, in Nederland natuurlijk heel heftig, in de rest van de wereld ook 

wel, dat er in die sterk verzuilde samenleving een enorme erosie plaatsvindt. Grofweg tussen 

1965 en 1990 was dat, dus in een periode van vijfentwintig jaar. En dan zie je een enorme 

erosie van die zuilen. Er zal misschien nog wel heel lang over gediscussieerd worden over 

hoe dat nou precies zat, en waarom dat nou in Nederland zo heftig verliep. Maar er was een 
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hele sterke erosie van zuilen, niet alleen in de katholieke zuil, maar ook in de protestants-

christelijke zuil en zo. Ja, dat wordt dan vaak ontzuiling genoemd, maar dat is niet zo’n simpel 

fenomeen. Omdat die ontzuiling niet zoiets was van dat de liberalen, die eigenlijk niet bij één 

van die drie zuilen hoorden, er mee zijn begonnen of zo. Nee, het is een erosie van binnenuit. 

 

In de fase na deze erosie beginnen de katholieke organisaties zich volgens Buiting, die tevens verwijst 

naar Van de Donk (2006), te ontpoppen als maatschappelijke organisaties. Een organisatie die een 

groep mensen aan zich bindt, en die toch weer een ideaal in de samenleving wil bewerkstelligen. 

Buiting noemt dit een ‘revival’: 

 

Dus dat het eerst heel sterk die identificatie was, en heel langzamerhand een crisis of erosie, 

en nu een soort revival. En die revival die zegt eigenlijk: “nou, we hadden wel degelijk een 

bepaalde bron en achtergrond, een bepaalde visie van onze oprichters, een bepaald 

gedachtegoed, een gevoel wat we samen delen”. 

 

Buiting plaatst de NKS ook in deze revival, en spreekt daarbij van een kleine ‘k’, waarbij het echte, 

‘oude’ katholicisme niet zo sterk bepalend meer is: 

 

Maar wij doen het niet vanuit: je gaat naar de kerk, je luistert naar de priester en je doet 

eigenlijk wat hij in de preek zegt. Maar meer vanuit, ik noem het even een kleine ‘k’: in het 

leven staan met een bepaalde grondhouding, die grondhouding leidt je naar een aantal 

gebieden. Daarop ga je dan een aantal dingen ontwikkelen, en daarvan hoop je dat het in die 

samenleving zo belangrijk is dat mensen zeggen: “ja, maar dáár wil ik wel bij horen”. En dan 

het punt of je wel of niet katholiek bent…nee. 

 

Kort samenvattend is de NKS als federatief verband van verschillende katholieke bonden ontstaan, 

vlak na de Tweede Wereldoorlog. Als federatie heeft het enkele jaren van sterke verzuiling 

meegemaakt, waarbij vermoedelijk veel verenigingen zich vanwege hun katholieke identiteit hebben 

aangesloten. Vervolgens heeft er een periode van erosie plaatsgevonden. Op dit moment is de 

katholieke wereld, en daarmee de NKS, min of meer bezig met een revival. Een heropleving waarbij 

men niet meer strikt de ‘oude’ katholiciteit propageert, maar vooral de grondbeginselen, de normen en 

waarden daarvan probeert uit te dragen naar een brede samenleving. 

 

6.2 – Visie, missie en identiteit: “De visie van de NKS? Geen idee!” 

In deze paragraaf worden de visie, missie en identiteit van de lidverenigingen besproken. Daarnaast 

wordt aandacht besteed aan de bekendheid van de NKS-visie en missie bij de lidverenigingen. 

 

6.2.1 - Identiteit 

Een redelijk aantal van de in dit onderzoek bevraagde verenigingen is van oudsher katholiek. Het blijkt 

voor de hedendaagse bestuurders vaak lastig aan te geven op welke manier hun vereniging de in de 
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voorgaande paragraaf beschreven fasen heeft doorgemaakt. Zij kunnen vaak echter wel aangeven 

dat de vereniging een katholieke achtergrond heeft, maar in bijna alle gevallen wordt daar direct aan 

toegevoegd dat deze katholiciteit vandaag de dag weinig meer om het lijf heeft: 

 

Wat er vroeger gebeurd is weet ik niet. Het is eigenlijk ‘Rooms Katholieke Handbal Vereniging 

LIDO’. Dus daar zit wel iets in. Maar die ‘RK’ is er eigenlijk door de jaren heen vanaf gevallen 

om het zo maar te zeggen. 

 

Of: 

 

Kijk, dat katholieke signatuur is hier inmiddels al verdwenen. Wij heten nog steeds RKVV Jong 

Brabant, maar dat wordt gewoon vergeten…er zit geen enkele geloofssignatuur op de 

vereniging. En dat zit er bij de NKS natuurlijk wel op hè. 

 

Of: 

 

Totaal niets meer. Er zijn hooguit nog weleens wat oudere leden die zeggen dat je nog wel 

kan merken dat het rooms-katholieke nog ergens in terugkomt. En dat heeft dan te maken 

met…misschien toch wat sociaal gebeuren rondom begrafenissen en dat soort dingen. Maar 

verder moet je dat ook niet meer zien hoor. 

 

Het aantal verenigingbestuurders dat zijn of haar vereniging als katholiek van oorsprong kenmerkt, 

maar er wel bij aangeeft dat dit geloofssignatuur vandaag de dag nauwelijks nog van toepassing is, is 

dus groot. Er is slechts één verenigingsbestuurder die opmerkt dat de katholieke identiteit zeker nog 

wel aanwezig is binnen de vereniging, zij het in een verminderde vorm: 

 

Die identiteit is er nog steeds. Er is ook nooit de vraag geweest om dat ‘RK’ er vanaf te halen, 

dat blijft gewoon staan, dat ‘RKSV Avanti Wilskracht’. En, ja goed, de katholieke 

identiteit…vroeger had je dus vanuit de parochie een geestelijk adviseur. Nou, dat is er nu niet 

meer. Maar als er dus officiële festiviteiten zijn, bij jubilea et cetera, dan beginnen die meestal 

wel met een mis. En wie er nou wel of niet komt, ik bedoel, we hebben van alle kanten nu 

leden, dat is dan een tweede. Maar de identiteit komt daar dus nog naar voren toe.  

 

Naast het gegeven of een vereniging al dan niet een bepaalde geloofssignatuur bezit, wordt er ook 

meerdere malen een andere identiteit beschreven. Verschillende verenigingsbestuurders spreken, 

wanneer zij het over de identiteit van de vereniging hebben, over een hechte vereniging: 

 

Ik denk hetzelfde als bij alle korfbalverenigingen: het is gewoon één grote familie. Wat ons 

bindt, is dat iedereen toch bereid is om mee te werken, als er een beroep op ze wordt gedaan. 
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Of: 

 

Een agrarische inslag om het maar zo te zeggen. Het is een gezelligheidsvereniging met de 

nadruk op verenigingsmensen, het geraamte van de vereniging. 

 

Daarnaast is er een aantal verenigingsbestuurders dat waarden en normen als onderdeel van de 

verenigingsidentiteit ziet. Dit heeft gevolgen voor de uitstraling naar buiten toe, en ook voor de 

aanpassing aan de vereniging die gevraagd wordt van nieuwe leden: 

 

Want normen en waarden staan natuurlijk hoog in het vaandel. Ik bedoel, zij moeten zich aan 

ons aanpassen. Wij hebben dus vanuit de historie een vereniging opgebouwd, en de 

vereniging past zich niet aan de leden aan. Nee, de leden passen zich juist aan de vereniging 

aan. Daarvoor word je lid, met normen en waarden. Zij conformeren zich aan de normen en 

waarden van de vereniging, hoe het hier gaat. 

 

Of: 

 

Nou, dat is wel duidelijk. Deze vereniging is een vereniging waar normen en waarden hoog in 

het vaandel staan. Het is ook een heel beschaafde vereniging. We kiezen ook voor vrijwilligers 

en trainers die allemaal aan dat profiel moeten voldoen. 

 

Kort samengevat wordt verenigingsidentiteit door de respondenten op verschillende manieren 

weergegeven. Over het algemeen schrijven de van oorsprong katholieke verenigingen deze 

katholieke identiteit nu niet meer aan zichzelf toe. Wel kenmerkt een aantal verenigingen zichzelf als 

een familiaire vereniging, of een vereniging waar normen en waarden worden uitgedragen. 

 

6.2.2 – Visie en missie 

Wanneer de verenigingsbestuurders spreken over de visie of missie van vereniging, omschrijven zij 

deze allemaal als doelstellingen op meerdere gebieden. Zo leggen bijna alle bestuurders de nadruk 

op het samengaan van prestatief en recreatief sporten: 

 

Nou, wat bij ons in ieder geval helemaal bovenaan staat is dat we met zijn allen een lekker 

potje handbal kunnen spelen. Natuurlijk proberen we te winnen, natuurlijk proberen we 

kampioen te worden, maar van oudsher zit daar toch een beetje in dat de gezelligheid daar 

ook een grote hoofdrol in speelt. Maar natuurlijk, wat ik al aangeef, willen we winnen. Want we 

willen elk jaar met dat eerste team toch proberen als eerste of tweede te eindigen. Kijk, en als 

we degraderen hebben we toch een paar maanden de pee in, om het zo maar te zeggen. 
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Of: 

 

Ja, we hebben wel een visie. Dat is ook een doelstelling hè. Mensen die lid worden van deze 

vereniging zowel actief als passief deel te laten nemen aan sport. En daaruit krijg je dus een 

aantal afgeleiden. Dan is er bijvoorbeeld een algemeen beleidsplan wat er ligt: onze 

prestatieteams moeten zo hoog mogelijk voetballen. Dus we hebben een prestatiedeel, en we 

hebben een recreatiedeel. Dus de eerste teams, vanaf de D- of E-jeugd, worden als prestatief 

gezien, en de overige teams worden als recreatief gezien. En daarnaast hebben we toch ook 

wel het idee dat we gezien de grootte van deze vereniging, toch wel 2
e
 of 3

e
 klasse willen 

voetballen met ons eerste team. Maar dat dat zonder meer gebeurt zonder betaling. En onze 

jeugd zo goed mogelijk opleiden. 

 

Er is niet één vereniging die een louter prestatieve missie of visie zegt te hebben. De nadruk ligt, zoals 

ook uit het vorige citaat blijkt, vaak ook op (het opleiden van) de jeugd. Twee typerende uitspraken 

van verenigingsbestuurders op dat gebied zijn de volgende: 

 

Wat erg belangrijk is binnen deze vereniging is het zelf opleiden van eigen jeugd. 

 

Of: 

Om in ieder geval goed op te leiden. En zelfs al zouden ze dan vertrekken naar een andere 

vereniging, wat zeker in onze damestak momenteel gebeurt omdat op een gegeven moment 

mensen toch het niveau van de vereniging ontstijgen…ja, dat vinden wij enerzijds jammer, 

maar anderzijds zeggen we dan ook: “ja, we hebben toch ons doel bereikt, we hebben toch 

een aantal mensen goed op kunnen leiden”. Als handballer, en al wat er mee te maken heeft. 

Ook als verenigingsmens, of als teamsporter en al die facetten.  

 

Uit het tweede citaat blijkt tegelijkertijd dat er naast het samen laten gaan van prestatief en recreatief 

sporten, en het opleiden van jeugd, nog andere kernpunten binnen de verenigingsvisies- of missies te 

vinden zijn. Een behoorlijk aantal verenigingen streeft het vervullen van een maatschappelijke waarde 

na: 

 

Er zit wel een visie achter dat we vinden dat we een maatschappelijke functie hebben. Je bent 

ook een bepaald verlengstuk van de ouders. Behalve handballen heb je ook in het 

opvoedkundige wel een rol ja.  

 

Of: 

 

Daarnaast willen we onderdeel van de gemeenschap zijn. Dus we willen meer zijn dan een 

voetbalclub. Dat lukt ons ook aardig. We ondersteunen allerlei andere verenigingen. Het 

tuincomplex had hier enorm veel last van vandalisme gehad, er was veel gesloopt. Nou, toen 
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hebben we hier een melkbus neergezet, tijdens een toernooi, en we hebben zelf een donatie 

gedaan. En twee weken terug hebben we een donatie gedaan aan het bejaardentehuis, die 

gaan met een aantal bejaarden een week weg. Dus we willen absoluut onderdeel van de 

gemeenschap zijn. De atletiekvereniging bijvoorbeeld, die zochten een plek in Houten. Nou, 

die hebben wij hier een plaatsje geboden daar aan de zijkant. Die mensen zijn razend 

enthousiast, de gemeente is daarover heel enthousiast. Dus we zijn absoluut bezig. 

 

Het blijkt dus dat de verenigingen vaak een duidelijk beeld kunnen geven van hun visie of missie. In 

veel gevallen is de visie of missie van een vereniging een combinatie van verschillende doelstellingen, 

zoals het samengaan van prestatief en recreatief sporten, en het opleiden van jeugd. Daarnaast wordt 

het vervullen van een maatschappelijke waarde ook meerdere malen als onderdeel van de visie of 

missie genoemd. Wanneer echter gevraagd wordt of de verenigingsbestuurders op de hoogte zijn van 

de inhoud van de NKS-visie en missie, moeten zij in alle gevallen het antwoord schuldig blijven. Het 

leeuwendeel van de respondenten geeft direct toe in het geheel niet te weten wat de NKS-visie en 

missie inhoudt. Een enkeling zegt er hooguit naar te kunnen gokken: 

 

Nou, ik heb hem ongetwijfeld wel een keer gelezen. Maar…nee. Ik weet natuurlijk dat de ‘K’ 

voor katholiek staat, maar of daar in de visie nog wat van terug te vinden is... Ja, ik denk dat ik 

er wel een slag naar kan slaan… Maar het stuk dienstverlening is voor ons gewoon het 

belangrijkste. 

 

Kort samengevat richten de visies en missies van verenigingen zich voornamelijk op het samengaan 

van prestatief en recreatief sporten, het opleiden van jeugd, en het vervullen van een rol in de 

maatschappij. Hoewel de verenigingsbestuurders over het algemeen uitgebreid hun eigen visie of 

missie kunnen omschrijven, zijn zij niet op de hoogte van de NKS-visie en missie. 

 

6.3 – Motivaties van lidmaatschap: kennis en gewoonte 

In deze paragraaf worden de motivaties van lidmaatschap van de lidverenigingen besproken. Waarom 

zijn zij eigenlijk lid van de NKS? Allereerst wordt gekeken naar de lidmaatschapsmotivaties van 

vroeger: waarom is de vereniging ooit lid geworden? Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 

huidige motivaties van lidmaatschap: waarom is men vandaag de dag nog lid? Tenslotte wordt een 

blik geworpen op de toekomstige lidmaatschapsmotivaties: waarom willen de verenigingen de 

komende jaren nog lid blijven? De lidmaatschapsmotivaties op de drie tijdsmomenten verschillen zeer 

sterk wanneer gekeken wordt naar actieve en niet-actieve verenigingen. 

 

6.3.1 – Historische lidmaatschapsmotivaties 

Het grootste deel van de lidverenigingen is reeds zo lang lid van de NKS dat de huidige 

verenigingsbestuurders niet precies weten op welke manier het lidmaatschap ooit is ontstaan. Wel 

geven alle bestuurders van verenigingen met een katholieke oorsprong aan, dat deze katholieke 

connectie met de NKS vroeger zeer waarschijnlijk tot het lidmaatschap heeft geleid: 
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Poeh, dat is al zo ver voor mijn tijd, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Maar nu je ernaar 

vraagt, Huissen is wel een katholieke gemeenschap. Dus het lijkt me heel waarschijnlijk dat 

het op die manier zo is gekoppeld vroeger. Maar dat is dan dus ver voor mijn tijd. 

 

Of: 

 

Dat gaat denk ik heel ver terug. Ik moet heel eerlijk zeggen; ik zit zelf zo’n veertig jaar in het 

bestuur, en volgens mij…ik weet niet beter dan dat we lid zijn van de NKS. Dat is ontstaan 

denk ik in de tijd van de parochie, van oudsher. Dat is logisch, dat hoorde erbij.  

 

Daarnaast is er een aantal verenigingsbestuurders dat een praktische reden aanvoert. In vrijwel al 

deze gevallen is de vereniging niet katholiek van oudsher, maar is men om verschillende redenen lid 

geworden van de NKS: 

 

Ja, volgens mij zijn wij in eerste instantie in aanraking gekomen met de NKS…men had de 

mogelijkheid om een aantal activiteiten te subsidiëren. Elke vereniging gaat dan toch zijn oren 

spitsen en denken: ‘wat is er voor ons te halen?’. Die toernooien hadden we al een aantal 

jaren gedraaid, en toen zei de NKS toch van:  “als je dat via ons regelt, dan is er via de 

overheid toch wel wat subsidie voor te krijgen”. En dat is denk ik de eerste kennismaking 

geweest. Die subsidies werden dan gespecificeerd voor een ledenwervingsactiviteit. En nu 

gaat men het met die subsidies natuurlijk over een heel andere boeg gooien. Maar toen 

hadden we dus de mogelijkheid om ondersteuning aan te vragen van de NKS, maar dan 

moesten we wel lid zijn. 

 

Of: 

 

Destijds werden door het NHV kampioenschappen geregeld voor de A en B-junioren zeg 

maar, maar niet voor de 9-12 jarigen. We zijn toch een beetje een prestatiegerichte 

vereniging, en we wilden ook die kinderen graag aan een kampioenschap laten deelnemen. 

Nou, de NKS organiseerde toen wel zo’n soort NK, dus daarom zijn we toen eigenlijk lid 

geworden. 

 

De van oudsher katholieke verenigingen geven aan waarschijnlijk vroeger lid te zijn geworden 

vanwege de katholieke connectie, terwijl de niet-katholieke verenigingen vaak een praktische 

beweegreden hebben. Er is één uitzondering, waarbij een van oudsher katholieke vereniging het 

lidmaatschap niet vanwege de katholieke connectie is aangegaan, maar door een praktischere 

connectie: 

 

Dat heeft te maken met Arno (een NKS-sportadviseur, FdG). Arno is hoofd opleidingen hier, 

wij kennen elkaar al van een andere vereniging. En toen er hier echt behoefte kwam aan zo’n 
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functie is Arno benaderd. En ja, Arno werkt bij de NKS, dus toen hebben we gezegd: “ja, dan 

worden we ook lid van de NKS, dat is eigenlijk wel logisch”. Ook omdat we dan vanuit de NKS 

een aantal uren van Arno gebruik konden maken. Voor cursussen of adviezen. En verder is hij 

bij ons in dienst. 

 

6.3.2 – Huidige lidmaatschapsmotivaties 

Wanneer gevraagd wordt naar de motivaties om vandaag de dag nog lid te zijn van de NKS, geven de 

verenigingsbestuurders gevarieerde antwoorden. Daarbij zijn de verschillen tussen actieve en niet-

actieve verenigingen zeer groot. De actieve verenigingen geven vaak aan lid te blijven omdat ze de 

NKS zien als een handig servicebureau of een nuttig kenniscentrum. De verenigingen zeggen op deze 

manier kennis in huis te halen die intern niet beschikbaar is: 

 

Tja…het zal wellicht zo zijn dat het lidmaatschap ook allerlei andere voordelen heeft…maar in 

principe zien we het zo dat we er gewoon knowhow in kunnen huren op het gebied waarop we 

het nodig hebben. En dat kan in de toekomst misschien op andere gebieden zijn, maar in dit 

geval is het accommodatie. En zo kun je allerlei dingen bedenken. Zo zien wij denk ik een 

beetje de NKS. 

 

Of: 

 

Vanwege de ondersteunende functie, want ja, de verzuiling is er natuurlijk niet meer. Dat is 

gewoon zo. Wat dat betreft had het net zo goed anders kunnen heten dan ‘NKS’. Ja, dus 

gewoon de kennis die er zit en de service die men verleent. Dat is ons wel wat waard. En we 

voelen ons daar goed thuis. Er is geen enkele reden om daar van af te zien.   

 

Daarnaast geven enkele verenigingen aan dat men niet alleen lid blijft vanwege de kennis die 

ingeschakeld kan worden, maar ook omdat men goede ervaringen heeft met het inschakelen van 

deze kennis: 

 

Kijk, de reden dat we lid zijn is omdat we lid waren. Ooit zijn we ergens lid geworden, onder 

een vorig bestuur. Maar de reden waarom we lid blíjven is dat we in de afgelopen periode 

absoluut ingezien hebben wat het nut van de NKS is. De juridische afdeling heeft heel goed 

werk gedaan. We hebben een hele, nuttige ondersteuning gehad van de NKS in de laatste 

periode. 

 

De actieve verenigingen geven dus aan dat het in huis halen van kennis, en vervolgens het hebben 

van goede ervaringen op dit gebied redenen zijn om lid te blijven van de NKS. Voor de niet-actieve 

verenigingen gelden vaak echter hele andere motivaties. Deze verenigingen spreken vaak van een 

gewoonte: 
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Uit gewoonte. Echt, iets anders is het niet. We zijn al jaren lid en dat zet zich zo voort. Het is 

ook nooit ter discussie gekomen geloof ik. 

 

Of: 

 

Ja, eigenlijk is dat lidmaatschap automatisch voortgezet. Ik denk niet dat daar echt bij 

stilgestaan is, het is gewoon automatisch blijven doorlopen. Er zit niet echt een reden achter 

verder. 

 

Een enkele bestuurder van een niet-actieve vereniging zegt toch ook lid te blijven vanwege de 

informatie die men binnenkrijgt. Deze bestuurder geeft echter direct ook aan dat hier niet echt iets 

mee gedaan wordt: 

 

Ja, toch vanwege een stukje informatie. We krijgen toch wat informatie waar we misschien wat 

aan hebben. Het wordt alleen niet in de praktijk gebracht in de vorm van dienstverlening of 

ondersteuning die wij aanvragen bij de NKS, dat is waar.  

 

Over het algemeen blijven de niet-actieve verenigingen dus lid omdat het nu eenmaal een gewoonte 

is die zich al jaren voortzet. Een enkele bestuurder geeft aan dat men nuttige informatie kan 

ontvangen, maar daarmee wordt uiteindelijk niets concreets gedaan. 

 

6.3.3 – Toekomstige lidmaatschapsmotivaties  

Wat betreft de toekomstige lidmaatschapsmotivaties geven de verenigingen min of meer dezelfde 

beweegredenen aan als bij de huidige lidmaatschapsmotivaties. Het inschakelen van kennis die niet 

binnen de vereniging aanwezig is blijkt ook hier belangrijk. Het beeld wat de bestuurders van met 

name actieve verenigingen hebben bij de toekomstige lidmaatschapsmotief blijft veelal van 

strategische aard: 

 

Ja, ik zie het gewoon een beetje zakelijk, zoals ik dat met mijn bedrijf ook altijd gezien heb. 

Dat het altijd goed is gegaan, we hebben een stukje vertrouwen in elkaar. We gaan niet 

zomaar bij de buurman shoppen. Of er zou op de een of andere manier een kink in de kabel 

moeten komen. Of dat we ineens een paar duizend euro per jaar zouden moeten betalen. Of 

we komen met elkaar in aanraking en dat het dan minder soepel verloopt.  

 

Of: 

 

Ik denk dat je als vereniging in zijn algemeenheid, dat er steeds meer als bestuurder op je 

afkomt. En je doet het er wel allemaal bij. En alles wat je dan in kan huren bij een organisatie 

die het specialisme in huis heeft, dan denk ik dat je als vereniging daar steeds meer op kan 

gaan rusten. Dat je erop kunt vertrouwen, en daar je kennis vandaan kunt halen. Heel goed 
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ondersteunend werken voor de vereniging, en voor de besturen van de vereniging. (…) Dat is 

tweeledig. Enerzijds heeft het te maken met: wat heb je nodig? Anderzijds: hoe ontwikkelt de 

NKS zich? Maar als je de trend die we nu hebben blijft volgen, dan zullen we die relatie 

ongetwijfeld blijven koesteren. Daar ben ik van overtuigd. 

 

Ook hier zijn de motivaties dus enerzijds gebaseerd op het in huis halen van kennis, en anderzijds op 

de goede ervaringen met de NKS. Wat betreft de niet-actieve verenigingen verandert er ook zeer 

weinig ten opzichte van de huidige lidmaatschapsmotivaties. Het blijkt voor veel verenigingen een 

gewoonte die al jaren is doorgezet, en dat ook in de toekomst zal blijven. Slechts een enkele niet-

actieve vereniging geeft als toekomstige lidmaatschapsmotivatie aan echt iets te willen gaan doen met 

de NKS. 

 

6.4 – Gevoel van binding richting de NKS: hooguit zakelijk 

In deze paragraaf komen de mogelijke bindingsgevoelens van verenigingen richting de NKS aan bod. 

Ook hier blijkt enig verschil aanwezig in de betekenissen die de actieve verenigingen aan binding 

geven, vergeleken met de niet-actieve verenigingen. Naast de directe reacties van 

verenigingsbestuurders op het onderwerp ‘binding’, wordt in deze paragraaf ook aandacht besteed 

aan de aanwezigheid van NKS-gerelateerde objecten in clubhuizen, en de mate waarin verenigingen 

deelnemen aan NKS-gerelateerde activiteiten zoals het ledencongres. 

 

6.4.1 – Binding volgens verenigingsbestuurders 

Vrijwel alle actieve verenigingen geven aan dat er in hun visie geen sprake is van echte binding. Wel 

geeft een aantal van deze verenigingen aan dat er enigszins sprake is van ‘zakelijke binding’: 

 

Zakelijk sowieso. Maar als ik voor mezelf spreek: zo’n jaarvergadering ervaar ik zelf als 

ontspannen en een beetje ook de Brabantse sfeer. Of dat nou goed is, dat weet ik niet, maar 

het is in ieder geval wel gemoedelijk. En ja, het is voor mij niet zo belangrijk om…ja, als je 

ergens afgesnauwd wordt, is het gauw over. Maar we worden correct behandeld. Maar of je 

dan echt binding hebt…ja, die zakelijke binding.  

 

De verenigingen zeggen zelf geen echte binding te hebben, hooguit de hiervoor geciteerde zakelijke 

binding. Daarnaast heeft men het idee dat, ondanks de afwezigheid van bindingsgevoelens, men wel 

gemakkelijk de NKS kan inschakelen bij problemen, omdat men nu eenmaal lid is. De verenigingen 

beschouwen dit echter niet noodzakelijk als binding: 

 

Ik denk dat als ik zuiver naar mezelf kijk, en maar de collega-bestuursleden, dat er niet echt 

een binding is. Ik denk dat op het moment dat wij een probleem hebben, we het idee hebben 

dat we naar de NKS kunnen gaan omdat we er lid van zijn, en omdat het een organisatie is 

die weet wat er speelt. Maar voor de rest heb ik niet een gevoel van binding. 

  



 

 
Een veranderend karakter  42   

 

Er is slechts één verenigingsbestuurder die zegt een gevoel van binding te hebben met de NKS. 

Desondanks is het voor deze bestuurder lastig te omschrijven wat die binding dan precies inhoudt, 

hoewel hij een ‘klik’ op het gebied van identiteit als voornaamste oorzaak van binding lijkt te zien: 

 

Dat is moeilijk te omschrijven. Want dat is per persoon verschillend. Als je het mij vraagt, op 

de man af, zeg ik van wel. Voor mij wel. Maar wat ik zeg, voor anderen is dat niet het geval. 

(…) Ja…een stukje geborgenheid. Ook iets wat toch een beetje toezicht kan houden op het 

reilen en zeilen, en die eigenlijk vanuit de eigen identiteit – dezelfde identiteit van waaruit ík 

denk – ook denken. (…) Ja. Ja. Ja, zo voel ik het persoonlijk. Het past mooi bij elkaar ja. Op 

die manier voel ik me toch wel verbonden met de NKS.  

 

De niet-actieve verenigingen zeggen geen binding op welk gebied dan ook te hebben. Hier ontbreekt 

logischerwijs ook de zakelijke binding. Deze respondenten vermoeden dat er, vanuit de vaak 

katholieke grondslag, vroeger wel sprake is geweest van binding. Vandaag de dag is deze binding 

echter volledig verdwenen, zo stellen de bestuurders: 

 

Ik denk dat 50 jaar geleden die binding er wel was. Maar nu niet meer, in ieder geval niet 

vanwege die religie of zo. En zakelijk gezien dus ook niet, dat heb ik net al uitgelegd. Die 

binding is echt uit historisch perspectief denk ik. 

 

Of: 

 

De binding met de NKS? Die is er nu helemaal niet. Misschien dat die er vroeger wel was 

vanuit dat katholieke idee, maar die binding is dan nu helemaal weggevallen. Dat hele 

katholieke bestaat eigenlijk niet echt meer in onze vereniging. 

 

Ook de niet-actieve verenigingen zonder katholieke geschiedenis zeggen geen binding te hebben met 

de NKS. 

 

6.4.2 – Aanwezigheid objecten en deelname activiteiten 

Middels observaties in clubhuizen is gekeken naar NKS-gerelateerde objecten die op binding zouden 

kunnen duiden. Dit leverde weinig op. In twee clubhuizen bleek iets terug te vinden van het NKS 

lidmaatschap. In beide gevallen betrof het een ingelijste oorkonde van de ‘Clubtopper’, een verkiezing 

waarbij verenigingen die projecten van maatschappelijke waarde ontplooien in het zonnetje worden 

gezet.  

 

Wanneer gekeken wordt naar de deelname van lidverenigingen aan NKS-gerelateerde activiteiten, 

zoals het NKS-ledencongres of NKS-vergaderingen, blijkt dat een behoorlijk aantal actieve 

verenigingen, ongeveer de helft, regelmatig NKS-vergaderingen bezoekt. De deelname aan het 
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ledencongres is aanzienlijk minder, hoewel één bestuurder aangeeft dat de mate van activiteit ook op 

dit gebied hoog is. Het betreft dezelfde bestuurder die binding zei te hebben met de NKS: 

 

Ja, die vergaderingen, daar zijn we over het algemeen wel bij ja. Het ledencongres komen we 

normaal gesproken ook naar toe. Die bijeenkomsten, daar willen we zoveel mogelijk bij zijn. 

Het is ook een wisselwerking: zij doen veel voor ons. Dan vind ik dat je ook de belangstelling 

moet hebben andersom. 

 

Een andere verenigingsbestuurder die het ledencongres bezocht heeft, geeft ruiterlijk toe dat dit met 

een nominatie voor de eerder genoemde ‘Clubtopper’ te maken had: 

 

Nou, ik ben er heel eerlijk in, zo’n ledencongres zijn we heen gegaan omdat we genomineerd 

waren voor de Clubtopper. Ik weet anders niet of we er heen zouden zijn gegaan. Je moet 

natuurlijk elke keer keuzes maken. Het valt in het weekend.  

 

Deze bestuurder zegt keuzes te moeten maken wat betreft de te verdelen tijd. Dit blijkt ook één van de 

redenen voor de andere bestuurders om niet deel te nemen aan activiteiten.  

 

Nou, die mate van activiteit is eigenlijk toch best wel laag. (…) Maar, ja…waarom? Heel 

duidelijk: je hebt een eigen vereniging, en wanneer ga je naar zoiets toe? Ja, als er iets 

besproken wordt waar je als vereniging iets aan hebt. Dat je er dan naartoe gaat. Maar voor 

de rest…je hebt toch een vereniging waar toch best veel in te doen is, en je veel moét doen, 

wil je de vereniging een warm hart toedragen. Dan heb je best wel veel tijd nodig om het te 

doen. Nou heb ik geluk dat ik in de VUT zit, dus ik heb wat meer tijd. Maar als je er overdag 

ook nog bij werkt…dus je gaat niet naar elke uitnodiging toe. 

 

Deze bestuurder draagt een drukke vereniging aan als reden om af te zien van deelname aan 

activiteiten. Bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak de oorzaak voor de drukte bij 

verenigingen, zoals een andere respondent beschrijft: 

 

Maar sinds 1995 ongeveer zijn ze hier een hele wijk omheen aan het bouwen, een vinexwijk. 

Dus het dorpse is er eigenlijk een beetje uit nu. Je ziet ook een enorme aanwas van 

jeugdleden. In 2002 hadden we duizend leden, en nu achttienhonderd. Dus de groei is enorm, 

in alle geledingen. (…) Dat is de aanwas die er gewoon is vanwege het groeiende 

inwonersaantal hieromheen. (…) Plus dat er steeds meer van je gevraagd wordt in het kader 

van wettelijke verplichtingen. Dat zijn dingen waar je dus mee te maken hebt.  

 

De niet-actieve verenigingen nemen, naast het feit dat ze geen ondersteuning aanvragen, helemaal 

geen deel aan NKS-gerelateerde activiteiten. Kort samengevat zeggen de verenigingsbestuurders van 

niet-actieve verenigingen geen binding te hebben met de NKS, hetgeen ook blijkt uit de afwezigheid 
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van deelname aan activiteiten. Ook de actieve verenigingen stellen niet echt binding te hebben met de 

NKS, op een uitzondering na. Wel zeggen deze verenigingen hooguit soms zakelijke binding te 

hebben, en is er een redelijk aantal verenigingen dat activiteiten bezoekt. 

 

6.5 – Slapende leden: wakker schudden! 

Deze paragraaf richt zich op de aanwezigheid van zogenaamde voormalige ‘slapende leden’. Het gaat 

hierbij om verenigingen die inmiddels een actieve relatie met de NKS onderhouden, maar daartoe 

enkele jaren geleden wel ‘wakker zijn geschud’ door de NKS. In aansluiting daarop zal aandacht 

worden besteed aan de houding van de leden richting de NKS.  

 

Een aantal inmiddels actieve verenigingen typeert zichzelf als voormalig slapend lid. Deze 

verenigingen waren wel lid van de NKS, maar tegelijkertijd waren ze onvoldoende op de hoogte wat 

de mogelijkheden waren binnen het lidmaatschap. Deze verenigingen geven aan duidelijk wakker 

geschud te zijn door de NKS. Dit gebeurde voornamelijk doordat een NKS-sportadviseur de 

vereniging actief heeft benaderd: 

 

Nou, dit is nu mijn zesde jaar als voorzitter hier, en ik denk wel dat SV Houten een slapend lid 

is geweest. En als jouw vraag dan gaat worden van: “wat heb je dan nu voor binding met de 

NKS?”, dan is die nu duidelijk wel aanwezig. Dat heeft te maken met het feit dat mijn oud-

collega, Jaap Kolkman, bij jullie sportadviseur is, en mij heeft aangesproken: “jongens, jullie 

zijn lid van de NKS, wist je dat?”. Ja, we wisten het wel, maar ja… Jaap is toen hier geweest, 

en daarna hebben we toch een aantal leuke dingen samen gedaan. (…) Dus we zijn op dit 

moment meer aan het samenwerken dan ooit het geval geweest is. Jaap is daar misschien 

wel een beetje de trigger van geweest. Maar we hebben nu ook wel ingezien in de laatste tijd, 

dat we wel degelijk iets hebben aan de NKS. Wat dat betreft hadden we al eerder profijt 

kunnen hebben van de NKS. Jullie hebben gewoon een paar hele mooie producten liggen. Als 

we dat hadden geweten… Een beleidsplan, dat soort zaken, dat ziet er gewoon hartstikke 

goed uit. Het is ook een kwestie van halen en brengen. Wij hadden eerder kunnen halen, 

maar ik denk dat de NKS op dit moment meer aan het brengen is. Wat meer zich aan het 

profileren is. Zo van: “weet je wel wat wij voor jullie kunnen betekenen?”.  

 

Deze verenigingsbestuurder geeft duidelijk aan dat de NKS, in de vorm van sportadviseur Jaap 

Kolkman, zelf initiatief heeft moeten nemen om de vereniging van niet-actief lid om te vormen tot actief 

lid. De reden van inactiviteit was in dit geval het onbekend zijn met de mogelijkheden die het 

lidmaatschap bood. Een andere verenigingsbestuurder onderschrijft dit: 

 

Nou, ik denk dat onze insteek is dat we zelf bellen. Maar dat de praktijk is dat we ook wel 

wakker geschud moeten worden. Wij zijn niet volledig op de hoogte van wat er mogelijk 

allemaal kan, denk ik.  
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Naast deze voormalig slapende leden is er ook een behoorlijk aantal verenigingen dat stelt actief en 

initiatiefrijk te zijn richting de NKS. Deze verenigingen geven aan dat zij absoluut niet wakker geschud 

hoeven te worden: 

 

Nou, wij weten zeer zeker wel de NKS te vinden, ja hoor. Want toen wij dus ook begonnen 

over de nieuwbouw, toen hebben we ook onderling in het bestuur gezegd van: “hé luister, we 

zijn lid van de NKS, daar hebben ze accommodatiespecialisten, dus we gaan de NKS 

inschakelen”. En zodoende zijn we dus toen naar de NKS gegaan, en hebben we gevraagd of 

we daar ondersteuning konden krijgen. En hetzelfde verhaal eigenlijk bij dat juridische 

vraagstuk wat ik net vertelde. 

 

Of: 

 

Ja, we zoeken daar zelf wel de weg richting de NKS. Nee, we zijn geen vereniging die wakker 

geschud moet worden door de NKS met de vraag of ze ons kunnen helpen. We zoeken ook 

echt overal onze invoer, en dan is de NKS één van de eersten die wij bellen.  

 

Kort samengevat lijkt het erop dat (afwezigheid van) kennis van de mogelijkheden van het 

lidmaatschap de grootste invloed heeft op het al dan niet aannemen van een initiatiefrijke en actieve 

houding van verenigingen richting de NKS. In de volgende paragraaf wordt meer aandacht besteed 

aan de communicatie vanuit de NKS, en de bij verenigingsbestuurders aanwezige duidelijkheid over 

het productenaanbod van de NKS. 

 

6.6 – Communicatie NKS: liever directer 

In deze paragraaf wordt de communicatie vanuit de NKS, zoals ervaren door de 

verenigingsbestuurders, onder de loep genomen. Het gaat hierbij vooral ook om de vraag of het 

productenaanbod van de NKS duidelijk is voor de verenigingen. 

 

Een klein aantal van de actieve verenigingen geeft aan goed op de hoogte te zijn van het 

productenaanbod van de NKS. In sommige gevallen is de oorzaak van deze kennis op het gebied van 

productenaanbod de communicatie met een sportadviseur. Tevens wordt soms aangegeven dat de 

nieuwsbrief hiertoe geleid heeft: 

 

Voor zover ik mij dat nieuwsblad kan herinneren, is dat duidelijk ja. Want daar staat gewoon in 

wat ze te presenteren hebben, wat ze in de portefeuille hebben als ik het zo mag zeggen. En 

waar wij als verenigingen hulp op aan kunnen vragen. Ja, ik denk dat dat duidelijk is. 

 

Daarnaast is er een groot aantal actieve lidverenigingen dat niet precies kan aangeven welk 

productenaanbod de NKS heeft, en voor welke problemen ze naar de NKS kunnen stappen. Deze 

verenigingen geven echter wel aan dat zij wel enigszins op de hoogte zijn van de gebieden waarop de 
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NKS van waarde kan zijn voor de vereniging, en dat zij de vraag vaak gewoon bij de NKS neerleggen 

en vervolgens afwachten of er ondersteuning op het betreffende gebied mogelijk is: 

 

Ik kan mij voorstellen dat er momenten zijn waarop ik een probleem heb en denk: “daar moet 

ik mee naar de NKS”. Maar om nu op een rijtje te zetten van: daar en daarmee kan ik naar de 

NKS…dat is voor mij nu niet duidelijk. Ik denk dat het nu zo zal zijn: we hebben een probleem, 

en dan zal één van de afwegingen kunnen zijn om ermee naar de NKS te gaan. 

 

Of: 

 

De situatie is nu bij ons zo dat we wel ongeveer weten wat we kunnen halen. Maar we weten 

niet wat ze in het grote geheel als dienstverlener ongeveer kunnen bieden aan ons. Dus als 

we op een bepaald gebied een vraag hebben gaan we meestal wel zoeken, en dan in eerste 

instantie bij de NKS kijken. Van: “hebben die daar soms wat over?”.  

 

Uiteindelijk geven alle actieve verenigingen aan óf op de een of andere manier precies op de hoogte 

te zijn van het productenaanbod van de NKS, óf enigszins op de hoogte zijn, vervolgens hun vragen 

neerleggen en afwachten of deze vragen beantwoord kunnen worden.  

 

Bij de niet-actieve verenigingen is het aanbod in vrijwel alle gevallen niet duidelijk. Slechts één 

verenigingsbestuurder zegt op de hoogte te zijn van het aanbod. Voor de overige bestuurders is het 

onduidelijk: 

 

Het aanbod van de NKS is ook niet echt duidelijk voor mij. Dat is echt marginaal. Ik krijg de 

nieuwsbrief wel, en ik stuur hem ook wel door naar de rest van de bestuursleden, maar of die 

hem nou helemaal lezen… 

 

Of: 

 

Nogmaals: het aanbod is ook niet duidelijk. Als we een keer wat hebben dan gaan we eerder 

naar het NHV of de gemeente, want daar weten we wel wat we kunnen krijgen 

 

De NKS-communicatie in zijn algemeenheid wordt wisselend beoordeeld. Enkele 

verenigingsbestuurders zijn van mening dat deze communicatie prima is. Wel komt vaak de roep naar 

voren om meer directe communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van het periodiek langskomen van een 

sportadviseur. Louter de nieuwsbrief en website lijken niet voldoende te zijn voor de verenigingen: 

 

Ja, een sportadviseur die komt vertellen wat de mogelijkheden zijn. Want ik denk dat dat beter 

werkt dan een nieuwsbrief. 
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Of: 

 

Ja, je krijgt het nieuwsjournaal. Het zal wel, heel leuk dat ze in Raamsdonkveer een veldje 

hebben neergelegd met subsidie van de wethouders daar, maar ik heb er niks aan hoor, als 

vereniging zijnde. 

 

Kort samengevat zijn de actieve lidverenigingen over het algemeen redelijk op de hoogte van het 

productenaanbod van de NKS. De niet-actieve verenigingen zijn in vrijwel alle gevallen juist niet op de 

hoogte van dit aanbod. De communicatie in zijn algemeenheid wordt door de meeste verenigingen als 

te beperkt beschouwd, men zou baat hebben bij meer direct contact via bijvoorbeeld sportadviseurs. 

De volgende paragraaf gaat dieper in op de betekenissen die lidverenigingen geven aan de 

dienstverlening van de NKS. Het gaat met name om de ervaringen die deze verenigingen hebben met 

deze dienstverlening.  

 

6.7 – Ervaringen met dienstverlening NKS: “praktischer graag!” 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de betekenissen die de lidverenigingen geven aan de 

dienstverlening van de NKS. Deze betekenissen komen vaak voort uit eerdere ervaringen met de 

dienstverlening.  

 

Een aantal verenigingsbestuurders geeft aan dat men de dienstverlening van de NKS over het 

algemeen als theoretisch ervaart. Deze bestuurders zeggen juist meer behoefte te hebben aan 

ondersteuning op praktisch gebied. Men heeft over het algemeen niet zoveel behoefte aan het 

ontvangen van ‘boekjes’: 

 

Ja, maar dat geldt ook voor de KNVB hoor, en voor NOC*NSF. De boekjes kunnen we 

stapelen. En daar staat over het algemeen allemaal hetzelfde in. Alleen de auteur geeft er een 

andere draai of wending aan. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Je zou er wel wat 

mee kunnen, vermits je op een gegeven moment mensen vrij zou kunnen krijgen om 

gezamenlijk met een deskundige eens te kijken wat je daar gezamenlijk aan kunt doen. (…) 

Maar met boekjes en geschriften en zo, daar kom ik niet ver mee. Maar als je echt iemand 

hebt, die dat als vakgebied zou hebben, die met je gaat kijken hoe je allochtone ouders erbij 

kunt betrekken, dat heeft veel meer een meerwaarde dan die boekjes.  

  

Of: 

 

Ik vind, maar dat vind ik in het algemeen hoor, ook bij Sport Service Noord Brabant en het 

NHV, dat er toch heel regelmatig een bepaald pakket aangeboden wordt, en men slecht 

luistert naar de specifieke vragen. En misschien kan dat ook niet anders, dat weet ik niet. Dat 

kan ik niet beoordelen, maar er wordt slecht geluisterd naar de specifieke vraag. Stel: ik zit 

met een vrijwilligersprobleem. Nou, dan pakken ze wat uit de kast bij de NKS, daar staan een 
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paar stippellijntjes op, en daar zetten ze ‘HV De Sprint’ neer. En hup, ze dragen het zo over. 

Dat heel specifieke maatwerk kan ik nog niet altijd ontdekken. Kijk, en al die flapovers en 

dingen, ik weet het onderhand wel, ik ken het wel. Kijk, en dan trekken ze toch zo’n 

vrijwilligersprobleem over een algemene lijn. 

 

Verenigingsbestuurders hechten kennelijk veel waarde aan ondersteuning op praktisch gebied, omdat 

men juist daar behoefte aan lijkt te hebben. De bestuurder die de bovenstaande uitspraak deed, geeft 

niet alleen aan meer behoefte te hebben aan praktische ondersteuning – in plaats van de door hem 

genoemde ‘flapovers en dingen’ – maar signaleert tegelijkertijd een gebrek aan maatwerk dat zich op 

de specifieke vereniging richt. Een aantal verenigingsbestuurders oppert de inzet van stagiaires, 

gestuurd vanuit de NKS, die praktische zaken voor hun rekening zouden kunnen nemen. Daarnaast 

geeft een klein aantal bestuurders aan, in aansluiting op bovenstaand citaat, de dienstverlening wat te 

algemeen te vinden: 

 

Nou, ik heb al vaker gezegd van: “kunnen jullie niks met stagiaires samen doen?” of zoiets. 

Een stukje hand en spandiensten verlenen. Kijk, we kunnen met de TC bijvoorbeeld wel 

zeggen: alsjeblieft, ga maar aan de gang. Maar die mensen moeten wel op de rails gezet 

worden, en aangeduwd worden. En met name als je het over vrijwilligerszaken hebt, dan kom 

je in die cirkel terecht…en ja je krijgt dan toch voor mijn gevoel een stuk wat er al kant en klaar 

ligt. Ik denk, dat als je ze naast elkaar legt van de verschillende verenigingen, dat het dan toch 

allemaal ongeveer hetzelfde is. Dus dan verschillen we óf als vereniging niet, wat ik betwijfel… 

 

Of, wat stagiaires betreft: 

 

We waren daarmee bezig, en we hebben geluk gehad dat er, net zoals jij, een aantal jongens 

was die aan het afstuderen waren op dat vakgebied. Die hebben we gevraagd om dat 

veiligheidsplan te maken. Toen werd dat voorgedragen bij de gemeente, toen hebben we de 

Veiligheidsprijs 2006 van de gemeente Houten gekregen. En toen waren er een aantal 

verenigingen aanwezig, die getriggerd waren, van: “joh, daar zijn wij ook aan toe”. En zo zou 

het ook bij de NKS moeten. Ze zouden er natuurlijk de boer mee op moeten, ze hoeven er niet 

eens veel voor te doen, want ze kunnen zo die studenten vragen om dat plan binnen een 

vereniging in te brengen. Daar willen ze dan misschien een kleine vergoeding voor hebben, 

maar ze zetten het zo neer. De basis is er al. Ze lichten de vereniging door, de hele 

accommodatie nemen ze mee. Ik denk dat heel veel verenigingen er baat bij zouden hebben. 

 

Ook deze uitspraken duiden op een behoefte aan praktische ondersteuning. Er zijn echter ook 

bestuurders die juist heel prettige ervaringen hebben met de dienstverlening van de NKS, en zich niet 

lijken te herkennen in de bovengenoemde vraag naar meer praktische ondersteuning. Eén bestuurder 

spreekt bijvoorbeeld van een prettige wijze van samenwerken binnen een accommodatietraject: 
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Nou het enige is, maar dat heb ik al een paar keer gezegd, dat wij echt hele goede ervaringen 

hebben wat betreft de NKS. Over de wijze van samenwerken en hoe wij dat gebouw hier 

hebben kunnen neerzetten en zo. Dat is alleen maar positief, daar kan ik alleen maar positief 

over zijn. En natuurlijk, er is wel eens een keer iets, dat je wat na moet vragen omdat het 

contract afgelopen is…maar dat hou je ook bij andere organisaties. Daar moet je niet over 

zeuren. Ik ervaar dat het gewoon erg goed is. En ik moet eerlijk zijn; we hebben een 

geweldige adviseur gehad aan Erik Tausch, en dat heb ik ook gewoon richting de NKS 

aangegeven. 

 

Kort samengevat is er toch een behoorlijk aantal verenigingen dat aangeeft de ondersteuning van de 

NKS als te theoretisch te ervaren, terwijl zij meer behoefte zouden hebben aan ondersteuning op wat 

praktischer gebied. Daarnaast is er ook een aantal bestuurders dat zich hier niet in lijkt te herkennen. 

Deze bestuurders zijn tevreden over de dienstverlening zoals zij die in het verleden hebben ervaren. 

Deze bestuurders lijken óf geen moeite te hebben met het zogenaamde theoretische gehalte van de 

NKS-dienstverlening,  óf ervaren deze dienstverlening in het geheel niet als te theoretisch. 

 

De volgende paragraaf zal nader ingaan op dienstverlening van andere partijen. Met name zal worden 

gekeken naar de invloed van het aanbod van andere dienstverleners op de neiging van NKS-

lidverenigingen om ondersteuning aan te vragen bij de NKS.  

 

6.8 – Ondersteuning door andere partijen: dubbelop en geen meerwaarde 

Deze paragraaf richt zich op de aanwezigheid van andere dienstverleners in het verenigingsveld. Te 

denken valt aan specifieke sportbonden, gemeenten en sportbureaus. De NKS heeft tenslotte geen 

monopolie op het gebied van dienstverlening aan sportverenigingen, zelfs niet als het haar eigen 

lidverenigingen betreft.  

 

Veel verenigingsbestuurders geven aan dat zij, naast de dienstverlening van de NKS, ondersteuning 

krijgen aangeboden vanuit andere aanbieders. Niet alleen constateren de bestuurders dat er 

verschillende aanbieders zijn, ook stellen ze dat het aanbod in hun ogen over het algemeen onderling 

weinig verschilt. Ze hebben het idee dat het aanbod vaak ‘dubbelop’ is: 

 

Maar we zijn nu ook voor de kleedkamers bezig met de KNVB, en het grappige is: die hadden 

exact hetzelfde verhaal als de NKS tegen ons. (…) En het punt is, dat je een soort….’dubbel’ 

krijgt. 

 

Of: 

 

Nee, daar wordt niets uitgehaald. Omdat wat wij nodig hebben al dikwijls dubbel is, dus bij de 

KNVB en bij de NKS. Maar we zijn nu met een stukje verandering bezig in de bestuurlijke 
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structuur. Dat kunnen we wel aan de NKS vragen, maar dat krijgen we van de KNVB al, dat 

hebben we al. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel. 

 

Het blijkt voor de bestuurders vaak moeilijk om onderscheid te maken tussen het aanbod van de 

verschillende dienstverleners. Ze geven aan dat het aanbod van verschillende partijen vaak min of 

meer hetzelfde is, waardoor men in sommige gevallen voor een andere aanbieder dan de NKS kiest. 

Ook voor bestuurders van niet-actieve verenigingen geldt dat men moeilijk onderscheid kan maken 

tussen de producten van verschillende aanbieders, en ook voor hen is de NKS absoluut niet de enige 

dienstverlener. In sommige gevallen wordt dit door deze bestuurders ook als oorzaak van hun 

inactiviteit richting de NKS genoemd: 

 

Weet je, elders valt ook dienstverlening te halen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het NHV. Het 

is allemaal een beetje dubbelop eigenlijk. Alhoewel ik wel moet zeggen dat we nog wel eens 

oud materiaal van de NKS gebruiken, oude boekjes en zo, dat is echt prima materiaal. Maar in 

feite heeft de NKS geen meerwaarde voor ons, maar dat blijkt ook wel uit het feit dat we ze 

niet gebruiken. 

 

Of: 

 

Ja, de KNVB is eigenlijk altijd ons aanspreekpunt, daar gaan we altijd heen. Die zijn ook 

uitgebreider in hun dienstverlening volgens mij. Maar wat de NKS aanbiedt, op dezelfde 

gebieden doet de KNVB ook vaak wat, dat is tenminste mijn idee. We gaan dan toch eerder 

naar de KNVB dan naar de NKS. Het is ook veel makkelijker: bij de KNVB ken ik allerlei 

mensen, van de NKS ken ik niemand. 

 

Voor deze verenigingen is het dus onduidelijk wat de mogelijke meerwaarde van de NKS als 

ondersteuner is. Ondanks het lidmaatschap van de NKS kiezen enkele verenigingsbestuurders er om 

verschillende redenen voor hun ondersteuning ergens anders te halen. De bestuurder die de 

bovenstaande uitspraak deed geeft aan eerder bij de KNVB aan te kloppen omdat hij daar allerlei 

mensen kent. Tevens denkt hij dat het aanbod van de KNVB uitgebreider is dan dat van de NKS. Voor 

hem heeft (het lidmaatschap van) de NKS dus geen meerwaarde, en zal hij er ook niet snel 

ondersteuning aanvragen.  

 

6.9 – Tot besluit 

In het voorgaande zijn de onderzoeksbevindingen beschreven. Opvallende informatie uit de 

interviews, vaak door meerdere respondenten ter sprake gebracht, heeft geleid tot de samenstelling 

van dit hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk zullen de bevindingen geanalyseerd worden. Dit houdt in 

dat de bevindingen worden ontleed vanuit een perspectief van betekenissen, context en 

machtsrelaties. Verder worden de bevindingen geanalyseerd vanuit de drie-perspectieven benadering. 

Daarbij worden de bevindingen tevens gekoppeld aan de concepten uit het theoretisch kader. 
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7. ANALYSE: EEN SPRONG IN HET DIEPE 

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksbevindingen geanalyseerd vanuit de perspectieven die in 

hoofdstuk 2 zijn beschreven. Context, betekenissen en machtsrelaties vormen hierbij het raamwerk. 

Binnen dit raamwerk worden de bevindingen tevens gekoppeld aan de concepten uit het theoretisch 

kader. Verder wordt de drie-perspectieven benadering van Martin (1992, 2002) in paragraaf 7.2 

ingezet om de betekenisgeving van de lidverenigingen te analyseren op begrippen als consensus en 

ambiguïteit.  

 

7.1 – Context 

Het is belangrijk om te realiseren dat de lidverenigingen, of beter gezegd de bestuurders ervan, hun 

betekenissen creëren en toekennen vanuit hun eigen context. Het gaat daarbij om de context waarin 

de vereniging zich bevindt, en om de context binnen de vereniging waarin de bestuurders zich 

bevinden. Deze context vormt een belangrijke achtergrond voor de betekenisgeving van de 

bestuurders.  

 

7.1.1 – Processen binnen verenigingen: druk en wisselende bestuurssamenstelling 

Veel bestuurders geven aan dat de verenigingen het vaak enorm druk hebben met allerlei zaken. 

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de aanleg van een grote woonwijk, en daarmee gepaard 

gaande explosieve ledengroei, maar ook strengere wetgeving leiden ertoe dat er een hoge druk komt 

te staan op de vereniging en haar bestuurders. De roep om meer praktische ondersteuning vloeit zeer 

waarschijnlijk voort uit deze contextuele situatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat 

verenigingsbestuurders die minder druk bezet zijn veel minder de behoefte hebben aan praktische 

ondersteuning, en zelf aan de slag kunnen met de theoretische kant van ondersteuning die de NKS 

biedt. Daarnaast leidt de overvolle agenda bij verenigingsbestuurders- en vrijwilligers niet zelden tot 

afwezigheid bij NKS-gerelateerde activiteiten zoals vergaderingen of het ledencongres. Deze 

betekenisgeving van verenigingsbestuurders aan het karakter van de ondersteuning en activiteiten 

kan dus niet zomaar geconstateerd worden zonder daarbij de context waarin de bestuurders en de 

vereniging zich bevinden in het achterhoofd te houden.  

 

Verder heeft de samenstelling van verenigingsbesturen ook een grote invloed op de betekenissen die 

verenigingen geven aan het NKS-lidmaatschap. Het is bij verenigingen niet ongewoon dat er 

regelmatig wisselingen plaatsvinden in het bestuurdersbestand. Deze contextuele situatie bemoeilijkt 

het opbouwen van een band tussen de verenigingen en de NKS. Het is daarom belangrijk te beseffen 

dat de betekenisgeving vanuit verenigingen vaak toegekend wordt door bestuurders die niet altijd een 

lange geschiedenis als bestuurder bij de vereniging hebben. Het is in deze dan ook niet toevallig dat 

de enige bestuurder die een warme band met de NKS zegt te hebben, tegelijkertijd stelt al veertig jaar 

onderdeel uit te maken van het bestuur van de betreffende vereniging. De contextuele situatie van 

wisselende bestuurssamenstellingen heeft dus een belangrijke invloed op de betekenissen die worden 

toegekend aan het NKS-lidmaatschap.  
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7.1.2 – Religieuze context: identiteit en de transformatie van religie 

Tevens heeft ook de almaar veranderende religieuze context invloed op de door 

verenigingsbestuurders toegekende betekenisgeving. De maatschappelijke ontwikkeling op het gebied 

van religie, en vooral het karakter van religie, leidt ertoe dat men een andere blik krijgt op bijvoorbeeld 

katholiciteit. Deze maatschappelijke ontwikkeling vormt een belangrijke context waarin ook 

verenigingen en bestuurders zich nadrukkelijk bevinden, en deze context heeft dan ook invloed op de 

betekenissen die de bestuurders toekennen aan het katholieke karakter van hun eigen vereniging en 

de NKS.  

 

Veel verenigingen die van oorsprong een katholiek geloofssignatuur bezaten, stellen nu dat hiervan 

vandaag de dag geen sprake meer is, en de vereniging hooguit nog de titel ‘katholiek’ in haar naam 

heeft. Deze titel stelt volgens de bestuurders inhoudelijk echter niets meer voor. De door Van de Donk 

et al. (2006) bekritiseerde secularisatietheorie doet in het geval van de NKS-lidverenigingen opgeld. 

De lidverenigingen verklaren immers ook dat de katholieke identiteit van de NKS voor hen weinig 

meerwaarde heeft. Sommige bestuurders noemen wel de oorspronkelijke katholieke connectie als 

lidmaatschapsmotief, maar stellen dat het daarbij alleen nog om de katholieke noemer gaat, en niet 

meer om de inhoud. De door Van de Donk et al. genoemde institutioneel gebonden religie is hierop 

dus geenszins meer van toepassing.  

 

Van de Donk et al. beschrijven echter ook een transformatie van religie, waarbij de nadruk op 

zingeving door onderscheiden leefstijlen ligt. Hierbij gaat het dus niet zozeer meer om de exacte 

inhoud van het katholieke geloof zoals dat vroeger bestond, maar meer om de achterliggende normen 

en waarden. Deze normen en waarden kunnen, zonder per definitie de katholieke noemer te 

gebruiken, een veel grotere groep aanspreken dan de traditionele katholieken. De NKS hecht wel veel 

waarde aan het uitdragen van de waarden en identiteit van de organisatie. Het gaat hierbij om het 

achterliggende katholieke gedachtegoed, maar niet zozeer om de katholieke noemer. Op deze manier 

tracht men een brede groep aan te spreken. Hierbij maakt de organisatie onderscheid tussen 

organisatieniveau en lidniveau. Op organisatieniveau zoekt men veel samenwerking met katholieke 

partners, en wordt op die manier dus geprobeerd uiting te geven aan de katholieke oorsprong van de 

organisatie, en de normen en waarden die daarachter schuilgaan. Verder moeten bijvoorbeeld de 

producten van de NKS niet zozeer onder een katholieke noemer worden aangeboden, maar moet de 

filosofie van het katholicisme er wel in terugkomen. Op lidniveau wordt vooral geprobeerd tegemoet te 

komen aan de wensen van de verenigingen. 

 

Het door de NKS gevoerde beleid vertoont veel overeenkomsten met de door Van de Donk et al. 

beschreven transformatie van religie. Er wordt immers niet geprobeerd het pure katholicisme uit te 

dragen, er wordt juist veel meer de nadruk gelegd op bepaalde normen en waarden, en daarmee op 

een bepaalde leefstijl of gedachtegoed. Dit staat los van een katholieke noemer. Er wordt getracht een 

veel grotere groep te bereiken dan alleen katholieke verenigingen, door middel van het uitdragen van 

bepaalde normen en waarden, die vooral terugkomen in de visie en missie. De traditionele en 
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institutionele manifestaties van religie lijken ook bij de NKS langzamerhand verdwenen. De 

organisatie kan zich niet meer louter beroepen op haar katholieke signatuur, maar moet veel meer 

doen dan dat. Het moet verenigingen aanspreken door middel van haar dienstverlening, haar 

identiteit, of door middel van een bepaalde set normen en waarden die de organisatie kenmerken. Op 

deze manier zou er een identificatieproces tussen vereniging en organisatie moeten plaatsvinden.  

 

Daarnaast maakt ook het wegvallen van subsidies een belangrijk deel van de context uit. Dit heeft 

geleid tot een herbezinning en de vraag welke legitimatie de organisatie heeft. Ook praktisch gezien 

brengt het veranderingen teweeg. De organisatie richt zich veel meer expliciet op de lidverenigingen 

dan voorheen. De externe dienstverlening is immers ondergebracht bij de NSA, zodat de NKS zich 

weer kan richten op haar kernactiviteit: de verenigingsondersteuning en de lidverenigingen. 

 

7.2 – Betekenisgeving 

De contextuele achtergronden zoals die in de vorige paragraaf besproken zijn, hebben zoals gezegd 

invloed op de betekenisgeving die de verenigingsbestuurders toekennen aan het lidmaatschap van de 

NKS. In deze paragraaf worden deze betekenissen op verschillende gebieden besproken. Daarbij 

wordt de drie-perspectieven benadering van Martin (1999, 2002), zoals beschreven in hoofdstuk 3, 

gehanteerd. Het gaat hierbij met name om de mate waarin de betekenissen van verschillende 

lidverenigingen worden gedeeld. Volgens de termen van Martin gaat het om de mate van consensus 

en ambiguïteit binnen de betekenisgeving. 

 

7.2.1 – Aanwezigheid van consensus 

Op bijna alle gebieden is sprake van een bepaalde mate van consensus wat betreft de 

betekenisgeving van de lidverenigingen. Hoewel er vrijwel geen sprake is van collectieve consensus 

binnen de gehele groep respondenten, kan wel vaak consensus binnen grote subgroepen worden 

vastgesteld. De meeste consensus kan worden gevonden bij betekenisgeving aan binding en 

identificatie. 

 

Vooral calculatieve binding 

Meyer & Allen (1997) beschrijven drie benadering van binding: affectieve, calculatieve en normatieve 

binding. De actieve lidverenigingen van de NKS worden vrijwel allemaal gekenmerkt door een 

calculatieve benadering van binding. Ondanks het feit dat een aantal actieve lidverenigingen geen 

echte binding zegt te hebben met de NKS, is ook daar meestal toch sprake van calculatieve binding. 

Deze verenigingen gaan immers uit van profijt wanneer men verbonden blijft aan de organisatie: het 

afnemen van ondersteuning, oftewel het in huis halen van kennis die op dat moment niet binnen de 

vereniging zelf aanwezig is. Door de verenigingen wordt dit benoemd als ‘zakelijke binding’. Binnen de 

groep actieve lidverenigingen is dus duidelijk sprake van consensus over de bindingsbenadering. 

Daarnaast beschrijft een klein aantal actieve verenigingen zaken die verwant zijn aan affectieve 

binding. Deze verenigingen geven aan door goede ervaringen met de dienstverlening van de NKS 

inmiddels een vertrouwensband met de organisatie te hebben opgebouwd, waardoor men in de 
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toekomst bij vragen of problemen vrij snel de NKS zal raadplegen. Ook hieraan kleeft echter een 

calculatieve kanttekening: ondanks de vertrouwensband die verenigingen in sommige gevallen 

hebben opgebouwd, wordt wel aangegeven dat in het geval van bijvoorbeeld extreme verhoging van 

kosten, of het ervaren van een negatieve ervaring, overwogen zal worden het lidmaatschap op te 

zeggen. Als er dus al sprake is van enige vorm van affectieve binding, dan zal dit een vrij broos 

karakter hebben.  

 

Alle niet-actieve verenigingen zeggen expliciet geen binding te hebben met de NKS. Zij geven aan dat 

het lidmaatschap van de NKS een gewoonte is, die vaak voortkomt uit een katholieke connectie 

tussen organisatie en vereniging die nu niet meer van toepassing is. Veel verenigingsbestuurders van 

niet-actieve lidverenigingen geven zelfs aan dat het eventueel opzeggen van het lidmaatschap nooit 

ter sprake is gekomen. Ook binnen de groep niet-actieve lidverenigingen is dus sprake van consensus 

over de benadering van binding binnen deze groep. Ondanks het feit dat deze verenigingen duidelijk 

aangeven geen binding te hebben met de NKS, is er, met de drie benaderingen van Meyer & Allen in 

het achterhoofd, toch sprake van een bepaalde binding tussen deze verenigingen en de NKS. De door 

de verenigingsbestuurders genoemde gewoonte zou kunnen duiden op een bepaalde mate van 

normatieve binding. De tevredenheid van de niet-actieve verenigingen is immers niet relevant, zij 

blijven uit gewoonte lid en hebben op dit moment helemaal geen contacten met de organisatie. Of er 

daarnaast sprake is van een morele verplichting om lid te blijven is niet geheel duidelijk. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat de genoemde ‘gewoonte’ een afspiegeling is van een in de vereniging verankerd 

NKS-lidmaatschap. De veel voorkomende historische katholieke connectie tussen vereniging en 

organisatie is hiervoor mogelijk een reden. Op deze wijze zou kunnen worden beredeneerd dat de 

niet-actieve verenigingen kenmerken vertonen van normatieve binding in hun relatie met de NKS. Het 

neemt echter niet weg dat de betekenis die vooral de verenigingsbestuurders van niet-actieve 

lidverenigingen toekennen aan de relatie duidelijk is: er is geen sprake van binding.  

 

Kort samengevat is er dus sprake van een behoorlijke mate van consensus bij de lidverenigingen 

wanneer het over de benadering van binding gaat. De actieve verenigingen hanteren vooral een 

calculatieve benadering van binding, terwijl de niet-actieve verenigingen allen aangeven het 

lidmaatschap als een gewoonte te zien, hetgeen enigszins kenmerken vertoont van normatieve 

binding. 

 

Een gebrek aan identificatie 

Op het gebied van identificatieprocessen is een nog grotere mate van consensus te vinden. De door 

Van Wijk (2006) aangehaalde Social Identity Theory (SIT) van Henri Tajfel stelt dat er sprake is van 

identificatie wanneer het individu een band ziet tussen zichzelf en de groep. De bovenstaande analyse 

heeft al duidelijk gemaakt dat de verenigingsbestuurders zelf aangeven deze band niet te ervaren. De 

bestuurders constateren hooguit een calculatieve band. Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat er 

slechts één verenigingsbestuurder is die zich daadwerkelijk identificeert met de organisatie, en een 
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affectieve band stelt te ervaren met de NKS. Van echt bewuste identificatieprocessen lijkt dus geen 

sprake, en daarmee is er een grote mate van consensus op dit gebied.  

 

Er is echter een grote basis voor identificatie aanwezig. De visies en missies van de verenigingen 

vertonen bijvoorbeeld op veel punten overeenkomsten met de visie en missie van de NKS. Uit de 

bevindingen blijkt dat de verenigingsvisies- en missies zich over het algemeen richten op (het opleiden 

van) jeugd, het samengaan van prestatief en recreatief sporten, en het vervullen van een 

maatschappelijke waarde. In de inleiding is reeds duidelijk geworden dat ook de visie en missie van 

de NKS zich met name richt op jeugd, en op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de 

maatschappij. Opvallend is echter dat niet één verenigingsbestuurder deze visie en missie van de 

NKS kan noemen. Hoewel er dus een enorme basis ligt om een bewuste identificatie te 

bewerkstelligen op het gebied van visie en missie, is er nu geen sprake van een dergelijk 

identificatieproces. De lidverenigingen – of in ieder geval een redelijk aantal daarvan – identificeren 

zichzelf weliswaar met de NKS wanneer het om de noemer ‘katholiek’ gaat, maar geven daarbij vaak 

direct aan dat deze katholieke connectie eigenlijk niet meer bewust bestaat, omdat de vereniging 

inhoudelijk gezien meestal geen katholiek karakter meer heeft. De consensus luidt dan ook dat van 

een duidelijk bewust identificatieproces geen sprake is. Gekoppeld aan de analyse uit paragraaf 7.1, 

waarin gesteld is dat het voor de NKS gezien de theorie van Van de Donk et al. zaak is om een 

identificatieproces tussen vereniging en organisatie te bewerkstelligen, is dit opvallend te noemen. Het 

identificatieproces waar de NKS zich op richt om haar legitimiteit te kunnen blijven waarborgen komt 

nauwelijks over bij de verenigingen.  

 

Invloed van binding op klantloyaliteit 

Bloemer et al. (2002) stellen dat affectieve binding het snelst leidt tot klantloyaliteit. Calculatieve 

binding zou een negatieve verhouding hebben met klantloyaliteit, terwijl de invloed van normatieve 

binding zeer beperkt is. De lidverenigingen van de NKS vertonen, afhankelijk van de mate van 

activiteit, voornamelijk kenmerken van calculatieve en normatieve binding, terwijl slechts lichte sporen 

van affectieve binding te vinden zijn. Afgaande op de theorie van Bloemer et al. betekent dit dat de 

klantloyaliteit van de lidverenigingen in ieder geval niet positief worden beïnvloed door 

bindingsgevoelens. De theorie suggereert niet dat er dan helemaal geen klantloyaliteit is in het geval 

van de NKS, maar stelt wel dat deze, indien aanwezig, in ieder geval niet wordt veroorzaakt door 

bindingsgevoelens van lidverenigingen. Sterker, de klantloyaliteit wordt juist negatief beïnvloed door 

de aanwezigheid van de calculatieve bindingsbenadering bij actieve verenigingen. In de praktijk 

betekent dit dat verenigingen met een dergelijke benadering eerder het lidmaatschap zullen opzeggen 

dan wanneer zij bijvoorbeeld een sterk affectieve benadering zouden hebben.  

 

Daarnaast concludeerden Bloemer et al. dat het identificatieproces en het identificatiegevoel van een 

klant met een organisatie van groot belang is wanneer het aankomt op klantloyaliteit, omdat een hoge 

mate van identificatie leidt tot een hoge mate van affectieve binding. Eerder is al gesteld dat de 

lidverenigingen van de NKS nauwelijks affectieve binding ervaren, hetgeen ook blijkt uit de lage mate 
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van identificatie tussen de lidverenigingen en de organisatie. Ook deze lage mate van identificatie leidt 

volgens de theorie van Bloemer et al. dus tot het afwezig zijn van een belangrijke stimulans voor 

klantloyaliteit.  

 

Dienstverlening 

Van der Aa & Elfring (1996) stellen dat de reductie van onzekerheid en het vergroten van 

betrouwbaarheid belangrijk is voor een dienstverlenende organisatie. Uit de onderzoeksbevindingen 

blijkt dat er van onzekerheid rondom de aangevraagde ondersteuning geen sprake is. Hierover was 

collectieve consensus. De verenigingen geven duidelijk aan uit ervaringen te weten wat men kan 

verwachten. Dit staat los van het feit dat sommige lidverenigingen aangeven meer behoefte te hebben 

aan praktische ondersteuning. Wel bestaat er vooral bij de niet-actieve verenigingen onzekerheid over 

het aanbod van de NKS. Vaak weten zij niet of nauwelijks welke producten en ondersteuning de NKS 

aanbiedt. Het beheersen of reduceren van deze onzekerheid bij vooral de niet-actieve vereniging is 

volgens de theorie van Van der Aa & Elfring belangrijk voor de NKS. Concreet gezien betekent dit dat 

de NKS gebaat is bij een hoge mate van kennis bij de verenigingen wanneer het om het 

productenaanbod van de organisatie gaat. De betrouwbaarheid van de NKS wordt door de 

lidverenigingen eigenlijk nergens negatief ter sprake gebracht. De actieve verenigingen die regelmatig 

te maken hebben met de organisatie hebben weliswaar op sommige punten kritiek op de 

dienstverlening, maar niet één verenigingsbestuurder geeft aan de organisatie onbetrouwbaar te 

vinden. Ook op dit gebied is er dus sprake van een hoge mate van consensus binnen de 

betekenisgeving van de verschillende lidverenigingen. 

 

Daarnaast beschrijft Gastelaars (1997) een aantal drempels die klanten kunnen ervaren met 

betrekking tot het afnemen van dienstverlening van een organisatie. Zij maakt daarin onderscheid 

tussen fysieke, financiële en inhoudelijke drempels. Ook hier is sprake van een hoge mate van 

consensus: er is niet één lidvereniging van de NKS die aangeeft drempels te ervaren. Een 

nauwkeurige analyse toont echter wel een drempel. Deze drempel bestaat uit de onduidelijkheid over 

het productenaanbod. Vooral niet-actieve verenigingen blijken slecht op de hoogte van dit aanbod, 

hetgeen op deze manier een drempel vormt voor het afnemen van deze dienstverlening. Verenigingen 

nemen niet iets af, waarvan men niet weet dat het bestaat. Op deze manier vormt het gebrek aan 

kennis over het NKS-productenaanbod een drempel voor de vooral niet-actieve verenigingen om 

gebruik te maken van de dienstverlening van de organisatie. In aansluiting hierop is er een hoge mate 

van consensus wanneer het gaat over betekenisgeving aan overige ondersteuners. Een groot aantal 

lidverenigingen geeft immers aan dat men het aanbod van meerdere dienstverleners als ‘dubbelop’ 

ervaart, en moeilijk onderscheid kan maken tussen deze dienstverleners en hun aanbod.  

 

Verder is er feitelijk gezien sprake van een financiële drempel wat betreft het lidmaatschap van de 

NKS. Verenigingen moeten immers jaarlijks een bepaald bedrag aan contributie betalen om 

aanspraak te maken op de verenigingsondersteuning van de NKS. Uit de bevindingen blijkt echter dat 

de verenigingen deze financiële drempel niet als zodanig ervaren. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid 
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te maken met de kosten van het lidmaatschap, die door de verenigingen vermoedelijk als vrij laag 

worden beschouwd. Er is zelfs een aantal verenigingsbestuurders dat in het geheel niet op de hoogte 

is wat de kosten van het lidmaatschap. Ondanks dat er dus feitelijk gezien gesproken kan worden van 

een financiële drempel, geven de respondenten in de praktijk deze betekenis niet aan het 

lidmaatschap van de NKS.   

 

7.2.2 – Aanwezigheid van ambiguïteit 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat er over het algemeen een behoorlijke mate van 

consensus is binnen de betekenisgeving van de verschillende lidverenigingen. Hoewel er weinig 

sprake is van collectieve consensus binnen de gehele groep lidverenigingen, kan wel vaak consensus 

binnen grotere subgroepen worden vastgesteld. Er zijn echter ook kenmerken van ambiguïteit te 

vinden in de betekenisgeving van de lidverenigingen. 

 

Deze ambiguïteit concentreert zich met name rondom de dienstverlening van de NKS. Zo wordt de 

communicatie over het algemeen dan wel als te beperkt beschouwd, maar is er toch een aantal 

verenigingen dat hierover tevreden is.  

 

Daarnaast wordt de roep om meer praktische ondersteuning ook niet door elke vereniging gedeeld. 

Een aantal verenigingen geeft aan meer praktische ondersteuning te willen krijgen, in plaats van 

theoretische handreikingen. Er is daarnaast echter ook een aantal bestuurders die een heel andere 

betekenis geven aan de ondersteuning van de NKS. Deze bestuurders zijn tevreden over de 

dienstverlening zoals zij deze in het verleden hebben ervaren. Op dit gebied is dus sprake van 

verschillen in betekenisgeving, en in die zin van een redelijke mate van ambiguïteit.  

 

Verder is op vrijwel elk gebied wel een kleine mate van ambiguïteit te vinden. Zoals al is beschreven is 

het bijvoorbeeld niet zo dat letterlijk elke lidvereniging een calculatieve of normatieve 

bindingsbenadering heeft. Een enkeling geeft immers aan een affectieve benadering te hebben. 

Tevens is er toch een aantal verenigingen dat zich op een bepaalde manier wel identificeert met de 

NKS, bijvoorbeeld door het gezamenlijke katholieke signatuur. Hoewel dit zoals aangegeven geen 

inhoudelijke identificatie is, omdat het signatuur ook bij deze verenigingen verdwenen is, kan hier min 

of meer toch worden gesproken van een verschillende betekenisgeving aan identificatie. Daarmee is 

ook op dit gebied enigszins sprake van ambiguïteit binnen de betekenisgeving. 

 

7.3 - Machtsrelaties 

Het veld waarin de NKS en haar lidverenigingen zich begeven, is in feite een arena, waarin naast het 

uitwisselen van betekenissen ook bepaalde machtsrelaties ontstaan. Naar aanleiding van de 

interviews met de verenigingsbestuurders kan ook het een en ander gezegd worden over deze 

machtsverschijnselen in de relatie tussen de NKS en haar lidverenigingen.  
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Zo geven de bestuurders over het algemeen aan dat zij in hun ervaring geen invloed hebben op 

hetgeen zij krijgen aangeboden door de NKS. Een voorbeeld hiervan is de respondent die aangeeft 

dat hij weinig specifiek maatwerk ontvangt, welke echt op zijn vereniging gericht is. Daarnaast geven 

meerdere verenigingen aan graag meer praktische ondersteuning te krijgen vanuit de NKS. Meerdere 

oproepen tot bijvoorbeeld het gebruiken van stagiaires zijn hier een voorbeeld van. Ook hieruit blijkt 

dat de verenigingen weinig tot geen invloed hebben op wat ze aangeboden krijgen vanuit de NKS. De 

verenigingen stellen wel dat dit niet per definitie de ‘schuld’ is van de NKS, omdat ook zij kunnen 

begrijpen dat dergelijke initiatieven wellicht onmogelijk te realiseren zijn voor de NKS. Hoewel de 

verenigingen hier geen waardeoordeel aan verbinden, kan wel geconstateerd worden dat zij dus in 

zekere zin geen machtspositie hebben wat betreft het productenaanbod dat voor hen beschikbaar is. 

Daarnaast is al aangegeven dat het productenaanbod soms onduidelijk is voor de lidverenigingen. Dit 

geldt vooral voor de niet-actieve verenigingen. De oorzaak hiervan is voornamelijk de communicatie 

van de NKS. Deze wordt door de verenigingen als te indirect beschouwd. Door haar manier van 

communiceren neemt de NKS dus een bepaalde machtspositie in. De organisatie heeft de macht over 

het kennisniveau van het productenaanbod bij de verenigingen. Dit geldt dan eigenlijk vooral wanneer 

het niet-actieve of slapende leden betreft. Iedere lidvereniging heeft immers de mogelijkheid om 

informatie op te vragen of een bezoek van een sportadviseur aan te vragen. Dit is een vorm van 

macht voor de lidverenigingen. 

 

Ook op een ander gebied nemen de lidverenigingen een machtspositie in. Zij kunnen immers zonder 

consequenties het lidmaatschap van de NKS opzeggen. Zoals uit de bevindingen duidelijk is 

geworden zijn er meer aanbieders van verenigingsondersteuning dan alleen de NKS. Vaak 

beschouwen de lidverenigingen de aanwezigheid van deze verschillende dienstverleners zelfs als 

‘dubbelop’, en kan men de meerwaarde van de NKS soms niet duiden. De verenigingen zijn dus niet 

afhankelijk van de NKS wanneer het gaat om ondersteuning op uiteenlopende gebieden. Daarbij komt 

dat de klantloyaliteit, zoals in paragraaf 5.2 beschreven is, niet bepaald wordt gestimuleerd door een 

gebrek aan binding en identificatie. Een mogelijk gebrek aan klantloyaliteit leidt tot een situatie waarin 

de NKS meer afhankelijk is van de lidverenigingen dan andersom. Hierbij dient echter wel een 

kritische kanttekening te worden geplaatst. De bevindingen maken namelijk duidelijk dat het 

lidmaatschap van de NKS voor met name de niet-actieve verenigingen een gewoonte is geworden. 

Deze gewoonte versterkt de machtspositie van de NKS, omdat er sprake is van een bepaalde mate 

van normatieve binding. De gewoonte leidt er toe dat verenigingen het lidmaatschap niet snel zullen 

beëindigen, en verzwakt daarmee hun machtspositie.  

 

Zowel de NKS als de verenigingen nemen dus een bepaalde machtspositie in binnen de arena. De 

NKS heeft macht wanneer het om de samenstelling van haar productenaanbod en haar communicatie 

gaat. De verenigingen hebben een bepaalde mate van macht wanneer het om het lidmaatschap – en 

daarmee het ledental van de NKS – gaat. Daarnaast hebben de lidverenigingen te allen tijde de macht 

om op eigen initiatief informatie op te vragen bij de NKS.  
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7.4 – Tot besluit 

Een korte samenvatting van dit hoofdstuk levert het volgende op. Verenigingsbestuurders kennen hun 

betekenissen toe vanuit hun eigen context. Maatschappelijke ontwikkelingen en een wisselend 

bestuurdersbestand zijn twee van deze contextuele invloeden op betekenisgeving. Zo blijkt de 

katholieke identiteit voor de verenigingen weinig meerwaarde te hebben. Door het uitdragen van 

normen en waarden, die vooral terugkomen in de visie en missie, richt de NKS zich op het bereiken 

van een brede groep Op deze manier zou een identificatieproces tussen de verenigingen en de 

organisatie moeten plaatsvinden. Dit proces vindt in de praktijk echter niet plaats. De verenigingen zijn 

niet op de hoogte van de visie en missie van de NKS. Er ligt wel een grote basis voor identificatie, 

omdat de visies van de verenigingen erg veel raakvlakken hebben met de visie van de NKS.  

 

De actieve verenigingen beschrijven voornamelijk een calculatief bindingsgevoel. Zij blijven dan ook 

lid omdat zij de NKS als kenniscentrum zien. De niet-actieve verenigingen kunnen daarnaast mogelijk 

benaderd worden vanuit een normatieve benadering van binding. Zij blijven lid omdat het voor deze 

verenigingen inmiddels een gewoonte is geworden om lid te zijn van de NKS. De vooral calculatieve 

bindingsbenadering van de actieve lidverenigingen heeft een negatieve invloed op de klantloyaliteit 

van deze verenigingen. 

 

Verder nemen zowel de NKS als de lidverenigingen bepaalde machtsposities in. Het 

productenaanbod en de communicatie zijn machtsgebieden van de NKS. Het aanvragen van 

ondersteuning of informatie, en het recht om het lidmaatschap te beëindigen zijn gebieden waarop de 

lidverenigingen een machtspositie innemen. Opvallend is dat de lidverenigingen het gevoel hebben 

dat verschillende ondersteuners vaak ongeveer hetzelfde bieden. In de ogen van de 

verenigingsbestuurders is dit ‘dubbelop’, en zij zien hierdoor de meerwaarde van de NKS in deze 

situatie niet altijd.  

 

Tenslotte is de betekenisgeving vanuit de verenigingen vanuit drie-perspectieven benadering 

bekeken. Zowel het integratieperspectief als het differentiatie- en fragmentatieperspectief hebben dus 

als blik gediend om naar deze betekenisgeving te kijken. Er blijkt sprake van zowel consensus als 

ambiguïteit binnen de betekenissen die de lidverenigingen toekennen aan het lidmaatschap. 

Consensus binnen betekenisgeving komt over het algemeen het meest voor, zeker wanneer het de 

betekenisgeving aan binding en identificatie betreft. Ambiguïteit werd vooral duidelijk binnen de 

betekenisgeving aan dienstverlening. Daarnaast is er op bijna elk gebied wel sprake van een kleine 

mate van ambiguïteit binnen de betekenisgeving van de lidverenigingen. Echt collectieve consensus is 

daarom ook zeldzaam. 

 

De in dit hoofdstuk weergegeven analyse vormt één van de bouwstenen voor het volgende hoofdstuk. 

Daarin worden naar aanleiding van deze analyse en alle voorgaande hoofdstukken conclusies 

getrokken. De deelvragen worden daarbij beantwoord, en uiteindelijk wordt een antwoord gegeven op 

de hoofdvraag zoals deze is geformuleerd in hoofdstuk 4.  
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8. CONCLUSIE 

 

In deze studie is ingegaan op betekenissen die verenigingsbestuurders van NKS-lidverenigingen 

toekennen aan het lidmaatschap van de NKS. Daarbij zijn uiteenlopende thema’s aangesneden, 

besproken en geanalyseerd. Hoofdstuk 1 heeft een korte, algemene inleiding geboden. Het tweede 

hoofdstuk is gekenmerkt door een beschrijving van de organisatie, en de achtergrond van het 

probleem. In hoofdstuk 3 heeft het onderzoeksperspectief van mij als onderzoeker centraal gestaan. 

In hoofdstuk 4 zijn de doelstelling, hoofd- en deelvragen weergegeven. Tevens is in dit hoofdstuk 

aandacht besteed aan de onderzoeksmethoden en de selectie van onderzoekseenheden. In 

hoofdstuk 5 zijn een aantal theoretische concepten beschreven, die tezamen het theoretisch kader 

vormen. In de hoofdstukken 6 en 7 zijn de onderzoeksbevindingen beschreven, en heeft de analyse 

plaatsgevonden.. Naar aanleiding van deze hoofdstukken vindt in dit hoofdstuk de conclusie plaats. 

Hiertoe worden allereerst de deelvragen bondig beantwoord. 

 

1. Welke contextuele ontwikkelingen heeft de NKS doorgemaakt? 

Door het verdwijnen van de toto/lotto gelden is de organisatie geconfronteerd met de ‘zinvraag’: wat is 

het bestaansrecht en de legitimatie van de organisatie? De NKS ziet zich genoodzaakt zich nog eens 

te herbezinnen op haar meerwaarde voor de lidverenigingen. Deze zinvraag is de belangrijkste 

aanleiding geweest voor dit onderzoek. Daarnaast heeft de NKS een belangrijke ontwikkeling 

doorgemaakt op religieus gebied. De transformatie van religie leidt ertoe dat de organisatie een 

bepaalde identiteit probeert uit te stralen, door middel van haar visie en missie, en haar normen en 

waarden. Deze identiteit is gebaseerd op grondbeginselen uit het katholicisme, maar wordt aan een 

breed publiek aangeboden zonder per definitie de katholieke noemer voorop te stellen. Op deze 

manier zou een identificatieproces moeten plaatsvinden tussen de verenigingen en de organisatie. Op 

organisatieniveau wordt nog wel samenwerking met katholieke partners nagestreefd.   

 

2. Wat zijn de motivaties van lidmaatschap van de verenigingen met betrekking tot de NKS? 

Voor veel verenigingen geldt dat zij jaren geleden lid zijn geworden, vaak vermoedelijk vanwege een 

katholieke connectie. De hedendaagse lidmaatschapsmotivaties van de lidverenigingen zijn grofweg 

onder te verdelen in twee categorieën. De actieve verenigingen geven vrijwel allemaal aan dat het in 

huis halen van kennis die niet binnen de vereniging aanwezig is de reden is waarom zij lid blijven van 

de NKS. Zij zien de NKS vaak als een kenniscentrum, en willen lid blijven zodat zij deze kennis 

kunnen inschakelen wanneer zij daar behoefte aan hebben. De niet-actieve verenigingen geven 

daarentegen aan dat de motivatie om lid te blijven simpel is: het is een gewoonte geworden. Vaak 

wordt er niet eens meer over nagedacht dat men lid is van de NKS, of welke kosten daarbij komen 

kijken. Het lidmaatschap is dan min of meer verankerd in de vereniging, zonder dat men er praktisch 

gezien iets mee doet. 
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3. Op welke manier ervaren de lidverenigingen binding met de NKS? 

De manier waarop verenigingen binding ervaren kan worden afgeleid uit de lidmaatschapsmotivaties. 

Ook hier is dus sprake van grofweg twee verschillende benaderingen van binding. De actieve 

verenigingen blijken de binding met de NKS vooral calculatief te benaderen. De niet-actieve 

verenigingen stellen allemaal geen binding te hebben. Doordat de lidmaatschapsmotivatie vooral 

wordt beschreven als een gewoonte, lijkt er echter wel sprake te zijn van enige mate van normatieve 

binding bij deze verenigingen.  De affectieve benadering is zowel bij de actieve als de niet-actieve 

lidverenigingen bijna niet terug te vinden. Er is slechts één verenigingsbestuurders – van een actieve 

vereniging – die een warm bindingsgevoel bij de NKS zegt te hebben. Als er door bijvoorbeeld goede 

ervaringen al sprake is van een affectieve benadering, dan lijkt deze een broos karakter te hebben. 

 

4. In hoeverre is er sprake van een identificatieproces tussen de lidverenigingen en de NKS? 

Bij de in dit onderzoek betrokken verenigingen lijkt geen sprake van identificatie met de NKS te zijn. 

Niet één verenigingsbestuurder kan bijvoorbeeld de visie en missie van de NKS opnoemen. Het lijkt er 

echter op dat er wel een grote basis voor identificatie tussen de verenigingen en de NKS aanwezig is. 

Wanneer de visies en missies van de verenigingen en de NKS met elkaar worden vergeleken, blijkt 

namelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken te vinden zijn. Het gebrek aan kennis over de 

visie en missie van de NKS is echter een belangrijke belemmering om tot een bewust 

identificatieproces te komen. In het antwoord op de eerste deelvraag is gesteld dat juist door het 

uitdragen van visie, missie, normen en waarden een identificatieproces bewerkstelligd zou moeten 

worden. Hoewel sommige verenigingen zichzelf nog wel met de NKS identificeren wanneer het om de 

katholieke noemer gaat, is ook hier geen sprake van een bewust of inhoudelijk identificatieproces. De 

verenigingen geven namelijk direct aan dat deze katholieke connectie eigenlijk geen opgeld meer 

doet, omdat het katholieke karakter van de vereniging inhoudelijk gezien vrijwel altijd verdwenen is. 

De katholieke identiteit van de NKS heeft voor de verenigingen dan ook weinig meerwaarde. 

 

5. Wat zijn de verwachtingen van, en de ervaringen met, de dienstverlening van de NKS volgens 

de lidverenigingen? 

De verenigingen geven aan dat ze het gevoel hebben geen invloed te hebben op de dienstverlening 

die ze krijgen aangeboden vanuit de NKS. De verenigingen die ervaring hebben met de 

dienstverlening van de NKS stellen wel dat ze duidelijk weten wat ze kunnen verwachten. Een aantal 

verenigingen geeft aan dat er te vaak sprake is van theoretische dienstverlening, terwijl zij veel meer 

gebaat zouden zijn bij wat meer praktische ondersteuning. Daarnaast is het productenaanbod vooral 

voor de niet-actieve verenigingen onduidelijk. Zij hebben vaak geen inzicht in wat de NKS voor ze kan 

betekenen. De communicatie vanuit de NKS richting de lidverenigingen wordt dan ook vaak als te 

indirect beschouwd. De verenigingen zien over het algemeen liever een regelmatig bezoek van een 

NKS-sportadviseur, dan bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Verder is het voor de verenigingen vaak 

onduidelijk wat de meerwaarde van de NKS is, wanneer men kijkt naar andere aanbieders zoals 

sportbonden en gemeenten. Veel verenigingen geven aan dat in hun optiek door meerdere partijen 
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ongeveer hetzelfde wordt aangeboden, en dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen deze 

verschillende dienstverleners.  

 

Nu een antwoord is gegeven op de deelvragen, kan de hoofdvraag worden beantwoord. Het eerste 

deel van de hoofdvraag zal op deze plaats worden beantwoord, de beantwoording van het tweede 

deel volgt in het volgende hoofdstuk waarin de discussie plaatsvindt. De hoofdvraag luidt: 

 

 

 

 

 

De lidverenigingen kennen een reeks van verschillende betekenissen toe aan het NKS-lidmaatschap. 

Zo stellen zij dat de katholieke identiteit van de NKS geen meerwaarde heeft. De verenigingen geven 

aan lid te zijn omdat het nuttig is een kenniscentrum te kunnen inschakelen, of omdat het een 

gewoonte is. De verenigingen stellen verder een calculatieve binding te hebben met de NKS, en vaak 

geeft men aan zelfs geen binding te ervaren. Hooguit is er nog sprake van normatieve binding bij de 

niet-actieve lidverenigingen. De verenigingen identificeren zich niet bewust met de NKS, terwijl daar 

wel een grote basis voor aanwezig is. Daarnaast schuilt de legitimiteit van de organisatie gedeeltelijk 

in deze identificatie. De dienstverlening zou praktischer moeten zijn, zo menen een aantal 

verenigingen. In hun beleving is het vaak te theoretisch. Verder geven de verenigingen aan meer baat 

te hebben bij directere communicatie vanuit de organisatie over bijvoorbeeld de mogelijkheden die zij 

als lidvereniging hebben binnen het lidmaatschap. Zeker de niet-actieve verenigingen zijn vaak 

onvoldoende op de hoogte van hetgeen de NKS voor ze kan betekenen. Voor zowel actieve als niet-

actieve verenigingen geldt dat men te maken heeft met meerdere aanbieders van 

verenigingsondersteuning, en dit vaak wordt ervaren als ‘dubbelop’.  

 

In het volgende hoofdstuk zal een discussie plaatsvinden, waarbij op die manier antwoord wordt 

gegeven op het tweede gedeelte van de hoofdvraag: ‘en wat kan de NKS hiervan leren?’. Daartoe 

wordt vooral de conclusie uit dit hoofdstuk als basis gebruikt.  

Welke betekenissen kennen de lidverenigingen van de NKS toe aan het lidmaatschap, en wat kan 

de NKS hiervan leren? 
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9. DISCUSSIE 

 

In dit hoofdstuk wordt een korte discussie opgeroepen naar aanleiding van de in dit rapport 

beschreven bevindingen, analyses en conclusies. Centraal daarbij staat wat de NKS nu van dit 

onderzoek zou kunnen leren. Uit dit rapport komen verschillende zaken naar voren die mogelijk stof 

tot nadenken vormen voor de organisatie.  

 

De NKS zou zich de vraag kunnen stellen of het de lidverenigingen nu werkelijk aan zich wil binden, of 

dat het zich juist meer wil concentreren op het inspelen van de behoeften van de lidverenigingen, 

zonder dat dit direct gericht is op het creëren van binding. Om binding, anders dan calculatief, te 

creëren lijkt het noodzakelijk dat er een identificatieproces plaatsvindt tussen de verenigingen en de 

NKS. De voorwaarden voor dit identificatieproces zijn in feite aanwezig: er zijn veel overeenkomsten 

in de visies en missies. Het probleem is echter dat de NKS haar visie en missie onvoldoende weet uit 

te dragen richting de huidige lidverenigingen. In ieder geval blijkt dat de verenigingen op dit moment 

eigenlijk helemaal niet weten welke visie de NKS op sport heeft. Een oorzaak hiervan kan mogelijk 

gevonden worden in de bevinding dat verenigingen aangeven de communicatie als te indirect te 

ervaren. De nieuwsbrief wordt vaak hooguit scannend gelezen, en belandt vervolgens al vrij snel bij 

het oud papier. Het uitdragen van identiteit, zonder daarbij een katholieke noemer te gebruiken, 

verloopt dus vooralsnog moeizaam. 

 

Het probleem van het ontbreken van binding, of beter gezegd het voornamelijk aanwezig zijn van 

calculatieve binding, is dat de klantloyaliteit hiermee niet wordt gestimuleerd. Verenigingen zullen het 

lidmaatschap gemakkelijker opzeggen dan wanneer zij gekenmerkt worden door een affectieve 

bindingsbenadering. Indien de NKS klantloyaliteit erg belangrijk vindt, zal het dus moeten zorgen dat 

de verenigingen een meer affectieve bindingsnadering krijgen. Het stimuleren van het eerder 

genoemde identificatieproces is hierbij van groot belang.  

 

Daarnaast zou de organisatie zich kunnen richten op het zoveel mogelijk inspelen op de wensen en 

behoeften van de lidverenigingen. In dat geval moet men de dienstverlening centraal stellen, en niet 

zozeer een mogelijk identificatieproces. Het duidelijk overbrengen van het productenaanbod is hierbij 

allereerst belangrijk. Door het aanbod duidelijk over te brengen bij elke vereniging, wordt de kans 

groter dat niet-actieve verenigingen enthousiast raken over de mogelijkheden die het lidmaatschap 

biedt. Deze slapende leden kunnen op die manier wakker geschud worden, zoals dat ook bij een 

aantal inmiddels actieve verenigingen het geval is geweest. Verder zou de organisatie moeten 

achterhalen wat de wensen en behoeften van de verenigingen nu precies zijn. Zo blijkt uit dit 

onderzoek dat een aantal verenigingen aangeeft vooral praktische ondersteuning nodig te hebben. 

Dergelijke wensen geven aanleiding om eens goed met de betreffende verenigingen om tafel te gaan. 

Centraal staat daarbij in hoeverre de NKS de mogelijkheid heeft om aan deze wensen te voldoen, en 

dit dan ook duidelijk over te brengen. Tevens is ook hier communicatie van belang. Meer directe 

communicatie, bijvoorbeeld door een periodiek gesprek met een NKS-sportadviseur, betekent meer 
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duidelijkheid over de mogelijkheden voor de verenigingen. Bovendien is communicatie eigenlijk een 

onderdeel van dienstverlening. Een goede communicatie sterkt dus de kwaliteit van deze 

dienstverlening. Verder kan goede communicatie leiden tot een situatie waarin verenigingen duidelijk 

onderscheid kunnen maken tussen het aanbod van de verschillende dienstverleners. Op die manier 

kan de NKS mogelijk sneller een meerwaarde worden voor haar lidverenigingen.  

 

Naar mijn mening zou de NKS zich dus grofweg op de volgende zaken kunnen richten. Enerzijds het 

creëren van meer binding, door een bewust identificatieproces nadrukkelijk na te streven. De 

organisatie dient dan niet haar katholieke signatuur uit te dragen, maar wel haar visie en missie. 

Daarnaast het optimaliseren van de dienstverlening: het realiseren van een zo kundig mogelijk 

kenniscentrum door onder andere in te spelen op de in dit rapport beschreven wensen en behoeften 

van de lidverenigingen. Ten derde zou men het productenaanbod veel duidelijker bij vooral de niet-

actieve verenigingen kunnen neerleggen. Op die manier neemt de kans toe dat deze verenigingen de 

meerwaarde van het NKS-lidmaatschap gaan inzien. In aansluiting hierop zou de organisatie zich ook 

kunnen richten op het benadrukken van haar meerwaarde ten opzichte van andere 

verenigingsondersteunende organisaties. Ook op deze manier wordt de meerwaarde van de NKS 

voor de lidverenigingen mogelijk duidelijker. In alle gevallen speelt communicatie een belangrijke rol. 

Bovendien staan deze zaken niet los van elkaar. Op het moment dat de NKS haar dienstverlening op 

een niveau brengt waarin het optimaal inspeelt op de behoeften van de lidverenigingen, wordt de kans 

op binding tegelijkertijd ook groter.  

 

Teruggrijpend naar de ‘zinvraag’ van Gastelaars uit de inleiding ben ik van mening dat de NKS zeker 

bestaansrecht heeft. Wanneer de organisatie ervoor kiest zich te richten op bovenstaande zaken, dan 

kan de maatschappelijke legitimiteit onderbouwd worden. Het creëren van een identificatieproces is 

daarbij essentieel. Daarnaast stipt Gastelaars de kwaliteit van dienstverlening aan. Wanneer de 

organisatie ook op dit gebied een verbeterslag wil maken, en tegemoet probeert te komen aan de 

wensen en behoefte van haar lidverenigingen, verleent de NKS zich ook op deze manier haar eigen 

bestaansrecht. 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Interviewtopics 

• Algemeen 

• Ledental (jeugd/senioren)? 

• NKS-lidmaatschap? 

• Historie? 

• Visie & missie 

• Mate van activiteit richting NKS? 

• Achtergrond vereniging (oorsprong, geloof etc)? 

• Maatschappelijke ontwikkelingen met invloed op vereniging? 
 

• Lidmaatschapsmotivaties 

• Waarom destijds lid geworden van NKS (oudsher, strategisch, 
aansluitende visie, etc)? 

• Waarom dit lidmaatschap vandaag de dag? 

• Lidmaatschapsmotivaties voor de toekomst? 

• Op welke gebieden behoefte aan ondersteuning? 
 

• Binding (met de NKS) 

• Mate van activiteit in NKS-verband 

• Deelname NKS-activiteiten (toernooien, ledencongres etc.)? 

• Bekendheid NKS bij kader? 

• Bekendheid NKS bij leden? 

• Communicatie binnen vereniging over NKS? 

• Mogelijke vorm van binding (affectief, continuance, normatief)? 

• Gevoel van meebeslissen / invloed / ontwikkeling 
ondersteuningsproducten  richting NKS? 

• Zelf initiatief of moet de NKS ‘leuren’?  
 

• Identiteit 

• Bekend met visie en missie NKS? 

• Mate van identificatie met organisatie (volgens model Elsbach)? 

• Connectie (katholieke) oorsprong vereniging met NKS?  

• Identiteit vereniging (hoe ziet men de vereniging zelf)? 

• Historie, visie, missie vereniging (staat ook bij ‘Algemeen’) 
 

 

• Dienstverlening (ervaring NKS-dienstverlening) 

• Verwachtingen NKS-dienstverlening? 

• Aanbod NKS duidelijk? 

• Communicatie vanuit NKS duidelijk? 

• Beoordeling aanbod NKS? 

• Redenen voor gebruik NKS-diensten? 

• Redenen voor niet gebruiken NKS-diensten (drempels Gastelaars)? 

• Wat zou de vereniging graag zien op het gebied van dienstverlening 
van de NKS (communicatie, productenaanbod, mogelijkheid tot 
inspraak, prijzen, etc)? 
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Bijlage 2: Lijst van geïnterviewden 
 

Naam  Organisatie / Vereniging Functie 

Geert Biesterbos NKS Directeur 

Marius Buiting  NKS  Voorzitter 

Lian Witteveen NKS Coördinator VO 

   

Rob van Aart HV Internos Voorzitter 

Jos Bakker RKVV SDO Voorzitter 

Marcel Brueker RKSV Avanti Wilskracht Voorzitter 

Gerard van Eerden HV Huissen Secretaris 

Guus Hölscher HV Aalsmeer Voorzitter 

Hans Knop RKVV SDO Secretaris 

Tineke te Kolsté MVV ’29 Secretaris 

Arno Leermakers RKVV Jong Brabant Hoofd jeugdopleiding 

Jan Luttikhold KV Winty Bestuurslid 

Irma van Mil HV Schipluiden Secretaris 

Jan van der Pluijm VV Be Ready Secretaris 

Jos van Rooijen SV Houten Penningmeester 

Fons Semmekrot WVV ’34 Secretaris 

Nico van Slegtenhorst SV Houten Voorzitter 

John Vermeulen SV Houten Secretaris 

Ad Witlox RKVV Jong Brabant Voorzitter 

Henk van der Zanden HV LIDO Voorzitter 

Piet Zegers HV De Sprint Voorzitter 

 


	INHOUDSOPGAVE
	1.	INLEIDING										  4
	2. 	DE NKS IN WOELIG WATER								  6
	2.1	Beschrijving organisatie en achtergrond van het probleem			  6
	2.2	Tot besluit									  8
	3.	ONDERZOEKSPERSPECTIEF: MIJN BLIK ALS ONDERZOEKER			  9
	3.1	Onderzoeksperspectief								  9
	3.2	Analysekader									10
	3.2.1	Context, betekenisgeving en machtsrelaties				11
	3.2.2	Consensus en ambiguïteit						12
	3.3	Tot besluit									15
	4.	ONDERZOEKSVRAAG EN METHODOLOGIE						16
	4.1	Probleemstelling 								16
	4.2	Onderzoeksmethoden								18
	4.2.1	Literatuurstudie								18
	4.2.2	Interviews								18
	4.2.3	Observaties								19
	4.2.4	Documenten								19
	4.3	Onderzoekspopulatie en selectie van onderzoekseenheden			19
	4.4	Relevantie									20
	4.5	Tot besluit									21
	5.	THEORETISCH KADER								22
	5.1	Binding en identiteit								22
	5.2	Invloed binding op klantloyaliteit							24
	5.3	Binding en klantrelaties								26
	5.4	De terugkeer of transformatie van religie					27
	5.5	Dienstverlening									29
	5.6	Tot besluit									31
	6. 	NKS EN VERENIGINGEN IN DE PRAKTIJK						32
	6.1	Historische ontwikkelingen: van verzuiling naar heropleving			32
	6.2	Visie, missie en identiteit: “De visie van de NKS? Geen idee!”			33
	6.2.1	Identiteit								33
	6.2.2	Visie en missie								35
	6.3	Motivaties van lidmaatschap: kennis en gewoonte				37
	6.3.1	Historische lidmaatschapsmotivaties					37
	6.3.2	Huidige lidmaatschapsmotivaties					39
	6.3.3	Toekomstige lidmaatschapsmotivaties 					40
	6.4	Gevoel van binding richting de NKS: hooguit zakelijk				41
	6.4.1	Binding volgens verenigingsbestuurders				41
	6.4.2	Aanwezigheid objecten en deelname activiteiten			42
	6.5	Slapende leden: wakker schudden!						44
	6.6	Communicatie NKS: liever directer						45
	6.7	Ervaringen met dienstverlening NKS: “praktischer graag!”			47
	6.8	Ondersteuning door andere partijen: dubbelop en geen meerwaarde		49
	6.9	Tot besluit									50
	7.	ANALYSE: EEN SPRONG IN HET DIEPE						51
	7.1	Context										51
	7.1.1	Processen binnen verenigingen:
	druk en wisselende bestuurssamenstelling				51
	7.1.2	Religieuze context: identiteit en de transformatie van religie		52
	7.2	Betekenisgeving								53
	7.2.1	Aanwezigheid van consensus						53
	7.2.2	Aanwezigheid van ambiguïteit						57
	7.3	Machtsrelaties									57
	7.4	Tot besluit									59
	8.	CONCLUSIE										60
	9.	DISCUSSIE										63
	BRONNENLIJST									65
	BIJLAGEN										67
	1.	INLEIDING
	4.	ONDERZOEKSVRAAG EN METHODOLOGIE
	5.	THEORETISCH KADER
	6. 	NKS EN VERENIGINGEN IN DE PRAKTIJK
	7.	ANALYSE: EEN SPRONG IN HET DIEPE
	8.	CONCLUSIE
	9.	DISCUSSIE
	BRONNENLIJST
	BIJLAGEN

