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Voorwoord 
Voor u ligt mijn masterthesis die gaat over het besluitvormingsproces en de institutionele 

verhoudingen rondom de keuze van NOC*NSF om te stoppen met de cofinanciering van de regionale 

trainingscentra. De stop van de cofinanciering kan als indirecte centralisatie van de regionale 

talentontwikkeling gezien worden. Dit onderzoek dient als sluitstuk van de duale masteropleiding 

Sportbeleid & Sportmanagement. 

Wanneer u dit onderzoek leest betekent dat (hopelijk), dat ik mijn studententijd succesvol tot een 

einde heb gebracht. Sport is altijd een passie van mij geweest en na de studie Sportkunde in Zwolle 

ben ik in Utrecht terechtgekomen. Deze duale master leek mij de enige master die aansloot bij de 

eerder gevolgde bachelor. Tot op heden heb ik geen spijt van mijn keuze én ben ik erg blij dat ik voor 

deze leuke, maar ook erg leerzame master heb gekozen.  

De afgelopen twee jaar heb ik stagegelopen bij Sportservice Flevoland. Na een jaar vond mijn eerste 

stagebegeleider een nieuwe baan, maar dit werd enorm goed opgevangen binnen de organisatie. Ik 

heb mij altijd op mijn plek gevoeld bij Sportservice Flevoland en heb mij mede door de begeleiding 

goed kunnen ontwikkelen. Ik ben al mijn collega’s dankbaar voor de leuke en leerzame tijd. U leest 

het goed, ik wil mijn collega’s bedanken. Na mijn stageperiode kan ik namelijk bij Sportservice 

Flevoland blijven werken en kan ik onderdeel uit blijven maken van dit leuke team. 

Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider, Michel van Slobbe, bedanken voor de tijd en moeite die hij 

heeft gestoken in het geven van feedback. Ik heb erg veel aan zijn deskundigheid, kritische feedback 

en tips gehad tijdens het schrijven van mijn scriptie. Daarnaast wil ik ook mijn collega’s bij 

Sportservice Flevoland bedanken voor de uurtjes die wij over dit onderwerp hebben gesproken. 

Zonder hun was ik überhaupt nooit op dit onderwerp gekomen. 

Daarnaast mag ik mijn ouders, vriendin en vrienden niet vergeten voor de steun en de welkome 

afleiding in de weekenden, die zij mij de afgelopen periode hebben gegeven. Ondanks de wat saaie 

en lastige coronaperiode heb ik mij er met behulp van hen en mijn collega’s naar mijn mening toch 

een mooie periode van gemaakt! 

Tot slot rest mij nog om u veel leesplezier te wensen!  

 

Kenny Kersjes 
Zwolle, mei 2021 
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Samenvatting 
Dit onderzoek richt zich op het besluitvormingsproces en de betekenissen vanuit de betrokken 

actoren rondom de stop van de cofinanciering van de Nederlandse talentontwikkeling. De huidige 

talentontwikkeling is zo ingericht dat een talent zich eerst bij een regionaal trainingscentrum (RTC) 

kan ontwikkelen, daarna bij een nationaal trainingscentrum (NTC) en uiteindelijk op Papendal. De 

RTC’s werden gecofinancierd door NOC*NSF. Deze cofinanciering van €5000 per RTC gaf impliciete 

erkenning aan de trainingscentra. Door deze erkenning investeerden de gemeente en provincie ook 

mee. De cofinanciering wordt in 2021 stopgezet. Hierdoor lijkt er indirect een centralisatie van de 

Nederlandse talentontwikkeling plaats te gaan vinden, aangezien de gemeente en provincie door het 

wegvallen van de erkenning ook dreigen te stoppen met de financiering van de RTC’s. 

In 2014 startte de Judobond een centralisatietraject, wat inhoudt dat de regionale centra wegvallen 

en de sporters nog maar op een aantal plekken kunnen trainen. Dit traject heeft tot veel discussie 

geleid en is in 2016 tot een halt geroepen. Er zijn vanuit het werkveld veel geluiden te horen over de 

implicaties die een dergelijke centralisatie zou veroorzaken. Zo zou er werkgelegenheid en kennis 

verloren gaan, omdat de RTC’s om zouden vallen en de kennis van de mensen die daar werken niet 

meer ingezet kan worden. Zonder de erkenning vanuit NOC*NSF verwachten de actoren uit het 

werkveld dat de rest van de financiering van de regionale talentontwikkeling ook stopt. Bij het 

wegvallen van de regionale trainingscentra (RTC) worden de reis- en verblijfkosten, die nu vaak al 

een drempel vormen voor de talenten, alleen maar hoger. Daarom is de verwachting dat nog meer 

talenten af gaan haken. Is de keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale 

talentontwikkeling wel rationeel wanneer juist de kwaliteit van de opleiding van talenten omlaag lijkt 

te gaan. Welke beweegredenen liggen ten grondslag aan de keuze om te stoppen met de 

cofinanciering van de regionale talentontwikkeling? 

Met de institutionele theorie en de wetenschappelijke kennis rondom interorganisatorische- en 

machtsverhoudingen is gezocht naar inzicht in het besluitvormingsproces over de keuze om te 

stoppen met de cofinanciering van de Nederlandse talentontwikkeling. De resultaten vanuit de elf 

semigestructureerde interviews met NOC*NSF, provinciale topsport-organisaties, sportbonden en 

RTC’s zijn geanalyseerd aan de hand van de bestudeerde literatuur. 

Er bevinden zich veel actoren in de institutionele omgeving van de talentontwikkeling in de 

georganiseerde Nederlandse sport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

krijgt van het NOC*NSF advies over het te voeren topsportbeleid. Het NOC*NSF voert het sportbeleid 

uit én verdeelt het geld. De sportbonden zijn afhankelijk van de financiële middelen vanuit NOC*NSF. 

De NTC’s en de RTC’s zijn afhankelijk van het budget vanuit de sportbonden. Door de afhankelijkheid 

van het geld moeten de sportbonden voldoen aan de voorwaarden die aan de verstrekte middelen 

zijn verbonden. Hierdoor gaan de sportbonden qua doelstellingen en structuur ook steeds meer op 

elkaar. Ondanks de argumenten tegen de stop van de cofinanciering, onder andere de meerwaarde 

van de regionale talentontwikkeling en de extra financiële middelen die door de cofinanciering ten 

behoeve van de topsport worden opgehaald, lijken de afhankelijke actoren geen vuist te kunnen 

maken tegen vooral NOC*NSF. De regionale talentontwikkeling, die als basis gezien wordt van de 

huidige talentontwikkelingsstructuur, dreigt weg te vallen. Dit leidt volgens de respondenten tot een 

opleidingsprogramma met minder kwaliteit en een kleinere poule van talenten. Het gevoerde 

besluitvormingsproces werd door NOC*NSF als democratisch en transparant beschreven, maar werd 

het door de verschillende respondenten niet zo ervaren. 

De machtsverhoudingen in deze institutionele omgeving tonen aan dat de actoren met de meeste 

machtsmiddelen, zoals geld, kennis, tijd, leden en ervaring, ondanks tegenspraak, de keuze in de 
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desbetreffende institutionele omgeving kunnen maken. Door het bezit van deze middelen kunnen de 

machtige actoren, zoals NOC*NSF en het VWS, invloed uitoefenen op de afhankelijke actoren. 

Hierdoor kan er invloed op de strategie van de afhankelijke sportbonden uitgeoefend worden. Deze 

bevindingen sluiten aan bij de theorie over machtsverhoudingen, die aangeven dat afhankelijke 

organisaties onder druk gezet kunnen worden om bepaalde doelen te behalen en daardoor 

autonomie en zeggenschap verliezen.  

De machtsverhoudingen hebben invloed gehad op het besluitvormingsproces en daarom heeft het 

NOC*NSF de keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling, 

ondanks de tegenspraak van de sportbonden en de provinciale topsportorganisaties, kunnen maken.  

Het is belangrijk om te noemen dat in dit interpretatieve onderzoek met voornamelijk middelgrote 

en kleine sportbonden is gesproken en zij in het bijzonder afhankelijk zijn van de financiële middelen 

en de daarbij behorende erkenning van NOC*NSF en het VWS. Door de grotere sportbonden te 

interviewen kan het besluitvormingsproces nog beter inzichtelijk gemaakt worden.  
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1. Inleiding 
Topsport vergt een enorme toewijding, waarbij ook flinke investeringen en ‘offers’ gemaakt moeten 

worden (Luijt, Reijgersberg & Elling, 2009). Slechts een klein deel van de talenten haalt de top. Dit 

houdt in dat er veel talenten gedurende de talentontwikkeling afvallen. De leeftijd waarop talenten 

de overstap maken naar topsporter ligt tussen de 12 en 19 jaar (Wylleman & Lavallee, 2004). Deze 

levensfase is een kritieke periode voor de ontwikkeling van de topsporters, maar valt ook samen met 

de adolescentiefase die voor de ontwikkeling van een mens als cruciaal gezien wordt. Daarom is het 

cruciaal dat talenten goed begeleid en ondersteund worden op het gebied van hun sporttechnische 

en psychosociale ontwikkeling (Elling, Reijgersberg, & Hakkers, 2013).  

Vanuit de topsport wordt gekeken naar het optimale selectieproces en zowel de fysieke als mentale 

aspecten die daarbij komen kijken. De huidige sportinfrastructuur met betrekking tot de Nederlandse 

talentontwikkeling is decentraal, waarbij de talenten zich eerst op een regionaal trainingscentrum 

(RTC) kunnen ontwikkelen. Vervolgens kunnen de talenten hun weg naar de top vervolgen bij een 

nationaal trainingscentrum (NTC), om vervolgens via een centrum voor topsport en onderwijs (CTO) 

naar Papendal te kunnen. NOC*NSF co-financierde de RTC’s de afgelopen 6 jaar. Deze cofinanciering 

hield in dat de RTC’s €5000 ontvingen om leerlijnen1 te financieren. Een RTC heeft gemiddeld tussen 

de €80.000 tot €100.000 per jaar nodig om te functioneren. De gelden vanuit NOC*NSF worden dus 

echt als cofinanciering gezien. 

Anno 2020 heeft NOC*NSF besloten de cofinanciering vanaf 2021 stop te zetten, omdat het budget 

van NOC*NSF te versnipperd zou zijn ingezet, er weinig extra financiering in de talentontwikkeling 

landt en er na 6 jaar investeren nog weinig inzicht is op de kwaliteitsverbetering (NOC*NSF, 2020)2. 

Door de stop van de cofinanciering lijkt de huidige decentrale opleidingsstructuur te veranderen. De 

RTC’s kunnen de €5000 wel opvangen, maar de erkenning die aan de cofinanciering vanuit NOC*NSF 

vastzit niet. Door het wegvallen van deze erkenning lijken de gemeente en de provincie, die het 

overgrote deel van de RTC’s financieren, de RTC’s vanaf 2021 niet meer te ondersteunen. De stop 

van de cofinanciering leidt dus indirect tot de centralisatie3 van de regionale talentontwikkeling.  

1.2 De decentralisatie van het beleidsterrein sport en de Nederlandse 

talentontwikkeling 
Vanaf 2015 hebben de gemeenten door de decentralisatie4 van de sport de verantwoordelijkheid 

gekregen over onder andere het beleidsterrein sport (Raateland, 2018). Hierdoor zijn zij 

verantwoordelijk geworden voor de kracht van sport5 en de relatie die sport heeft met andere 

beleidsterreinen (Raateland, 2018). De decentralisatie van de sport kan kansen bieden aangezien er 

op decentraal niveau efficiënter gewerkt kan worden, sport overzichtelijker te regelen is, dichter bij 

de burger te organiseren is en er meer mogelijkheden zijn om maatwerk te leveren en bureaucratie 

te voorkomen (Raateland, 2018). Het kan voor komen dat juist door de decentrale organisatievorm 

meer tijd besteed moet worden aan randzaken, zoals wet- en regelgeving en 

 
1 Een leerlijn helpt de talenten op verschillende gebieden bij hun opleiding tot topsporter. De volgende 
leerlijnen werden gehanteerd: medisch, voeding, prestatiegedrag, fysiek en dopingvrije sport (Leerlijnen 
topsportnoord.nl) 
2 Bron afkomstig van NOC*NSF (niet publiekelijk toegankelijk) 
3 Centralisatie of centralisering is een proces waardoor de besluitvorming hoger in de hiërarchie en verder van 
het primaire proces plaatsvindt (Molleman, 2014). 
4 Decentralisatie is het proces waarbij de besluitvorming steeds meer verschuift naar de uitvoerders 
(Molleman, 2014).  
5 De meerwaarde die sport kan creëren op onder andere de volgende terreinen: sociaaleconomisch, 
maatschappelijk, gezondheid en vernieuwing (Raateland, 2018). 

https://www.topsportnoord.nl/rtc/leerlijnen/
https://www.topsportnoord.nl/rtc/leerlijnen/
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financieringsvraagstukken, waardoor er minder tijd besteed kan worden aan de sport zelf dan bij een 

centralere organisatievorm (NOC*NSF, 2016).  

De decentralisatie van de talentontwikkeling heeft van 2006-2010 plaatsgevonden onder leiding van 

Erica Terpstra (NOC*NSF, z.d.-d.). De decentralisatie heeft geleid tot de oprichting van de RTC’s, wat 

de prestaties van de talenten ten goede kwam (NOC*NSF, z.d.-d.). De clubs profiteren, doordat de 

sporters zich beter ontwikkelen en de bond profiteert, doordat de sportbeoefening op een hoger 

prestatieniveau plaatsvindt (Buijs, 2007). Gedurende de decentralisatie zijn een groot aantal RTC’s 

ontstaan, al zeven in Flevoland. De RTC’s vallen onder de NTC’s en bieden een voltijd 

trainingsprogramma aan onder aansturing van de sportbond (Sportservice Flevoland, z.d.-a). Bij de 

RTC’s kunnen jonge topsporttalenten trainen zonder dat zij uit huis hoeven. Uit verschillende 

gesprekken tussen provinciale topsport organisaties, trainers, coaches en talenten blijkt dat de 

meerwaarde van de RTC’s groot is.  

1.3 De stop van de cofinanciering 
De stop van de cofinanciering en de daardoor in gang gezette centralisatie is voor veel RTC’s, NTC’s 

en sportbonden uit de lucht komen vallen (R. Bonsink, persoonlijke communicatie, 13 november 

2020) en lijkt niet te stroken met de ingezette “transitie in de sport” waarbij de sporter juist meer 

centraal zou komen te staan (NOC*NSF, z.d.-e). NOC*NSF (2020)6 geeft aan dat de keuze gebaseerd 

is op een evaluatie van de regionale talentontwikkeling (samenvatting evaluatie RTO 2020). De 

provinciale topsportorganisaties en de sportbonden zetten hun vraagtekens bij de in de evaluatie 

genoemde argumenten. Daarnaast zou het besluit om te stoppen met de cofinanciering van de RTC’s 

genomen zijn in een algemene leden vergadering van NOC*NSF, maar de gesproken sportbonden 

geven aan zij hier niets vanaf weten (R. Bonsink, persoonlijke communicatie, 13 november 2020).   

De indirecte centralisering lijkt in eerste instantie niet bevorderlijk voor de prestaties en het 

welbevinden van de sporttalenten. Het is dus de vraag of de stop van de cofinanciering bijdraagt aan 

de top-10 ambitie van NOC*NSF, waarbij Nederland één van de top tien landen op de Olympische 

spelen behoort te zijn. De indirecte centralisatie leidt volgens de provinciale topsportorganisaties ook 

tot het wegvallen van werkgelegenheid en kwaliteit met betrekking tot de talentontwikkeling. Het 

wegvallen van de RTC’s maakt de stap naar de NTC’s en CTO’s erg groot, waardoor veel talenten 

afvallen. De sporttalenten zouden in het vervolg al op jonge leeftijd uit huis moeten terwijl de 

reiskosten nu voor veel talenten al niet te betalen zijn (De Stentor, 2020, p. 5).  

1.4 De centralisatie van de Nederlandse Judobond 
De Nederlandse Judobond (NJB) startte in 2014 een centralisatietraject. Volgens Cor van der Geest, 

voormalig technisch directeur van de NJB, is dit traject funest geweest voor de judosport, aangezien 

de top(sporters) weggehaald zijn bij de clubs en er daardoor geen voorbeeld en sparring meer is voor 

de laag daaronder (Het Parool, 2014). Het centraliseringstraject, wat door NOC*NSF in samenwerking 

met de NJB is ingezet, heeft tot veel discussie geleid en is in 2016 tot een halt geroepen (NOS, 2016).  

De centralisatie bij de NJB is voornamelijk mislukt doordat er volgens de betrokkenen onvoldoende 

argumenten waren omtrent de positieve effecten van de centralisatie (Berndt, 2014). Daarom is het 

opvallend te noemen dat NOC*NSF de cofinanciering stopt zonder duidelijk aan te geven wat de 

resultaten hiervan zullen zijn, aangezien onderzoek aantoont dat het gebrek van goede argumenten 

bij de NJB tot een mislukt centralisatieproces heeft geleid. 

 
6 Bron afkomstig van NOC*NSF (niet publiekelijk toegankelijk) 
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1.5 Rationaliteit en legitimiteit 
Zoals te lezen is lijkt de keuze, die indirect tot de centralisatie van de Nederlandse talentontwikkeling 

leidt, niet erg rationeel7. De RTC’s waar de sporters in de beginfase van hun carrière trainen dreigen 

weg te vallen terwijl er van 2006-2010 juist gedecentraliseerd is, met als gevolg de oprichting van de 

RTC’s. Onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen slechts beperkt rationeel handelen 

(Williamson, 1986, in Postma, 2002).  

De institutionele theorie geeft een verklaring voor het maken van niet-rationele beslissingen 

(Furusten, 2013). Legitimiteitsoverwegingen en institutionele druk vanuit de institutionele omgeving 

kunnen organisaties niet-rationele keuzes laten maken. De institutionele omgeving bestaat uit regels 

die bepalen wat legaal, sociaal en psychologisch toegestaan is (Furusten, 2013, p.24) Tot op heden is 

er weinig bekend over de institutionele omgeving (sport) waarin de keuze om te stoppen met de 

cofinanciering is gemaakt. Elke institutionele omgeving heeft zijn eigen kenmerken en voorschriften 

(Furusten, 2013). Er kan geleerd worden van andere soortgelijke onderzoeken, maar een definitief 

antwoord over deze institutionele omgeving en de verhoudingen in deze specifieke omgeving kan 

nog niet gegeven worden. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de institutionele omgeving, 

omdat er dan zorgvuldige keuzes gemaakt kunnen worden over organisationele veranderingen 

(Furusten, 2013). 

De keuze om te stoppen met de cofinanciering wordt niet door alle betrokken partijen (actoren) 

ondersteund. De keuze lijkt dus ook niet volledig legitiem te zijn. Maar waarom is deze keuze dan 

toch doorgevoerd? Kan de keuze legitiem zijn, zonder dat deze keus voor alle actoren legitiem is? 

Hebben bepaalde actoren meer invloed op de keuze dan andere actoren en zo ja, welke actoren zijn 

dat en op basis waarvan? Bij een dergelijk interorganisatorisch besluit is het lastig om te bepalen wie 

de keuze heeft gemaakt en op basis van welke redenen. Er zijn namelijk een groot aantal actoren bij 

het keuzeproces betrokken. Het besluitvormingsproces dat ten grondslag ligt aan deze keuze zou 

verduidelijking kunnen bieden waarom én hoe de keuze gemaakt is. Inzicht hierin zou ertoe kunnen 

leiden dat de keuze weer als legitiem gezien gaat worden.  

1.6 De probleemstelling 
De vraag is welke verklaring gevonden kan worden voor de schijnbaar irrationele en wellicht niet-

legitieme keuze. Het is interessant om te onderzoeken welke actoren in het keuzeproces de meeste 

invloed hebben op de genomen beslissing. Door inzicht te vergaren in het besluitvormingsproces en 

de daarbij betrokken actoren, kan er een beeld geschetst worden over de institutionele omgeving en 

de institutionele machtsverhoudingen. Daardoor kan er inzichtelijk gemaakt worden hoe de 

machtsverhoudingen en legitimiteitsoverwegingen het besluitvormingsproces hebben beïnvloed, om 

daar bij een volgend besluitvormingsproces rekening mee te houden. Mede door de inzichten vanuit 

de institutionele theorie, omtrent het maken van legitimiteitsgedreven keuzes en 

machtsverhoudingen, lijkt het niet per definitie te gaan om wat de beste keuze is, maar om hoe 

organisaties elkaar beïnvloeden met betrekking tot passend en toegestaan (legitiem) gedrag. De 

acties die als legitiem gezien worden kunnen de doorslag geven in de keuze om de cofinanciering te 

stoppen. 

 
7 Rationaliteit is volgens Postma (2002) een van de centrale begrippen in de economie en bij de organisaties, 
instanties en actoren die zich in de economie bevinden. Rationaliteit geeft aan in welke mate het gedrag van 
een bepaalde actor doelgericht en consistent is (Postma, 2002). Rationaliteit gaat om het maken van optimale 
keuzes, waarbij gedacht kan worden in termen van effectiviteit, efficiëntie, transparantie, verantwoording en 
verantwoordelijkheid (Postma, 2002). 
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Het is duidelijk dat een relatief kleine verandering, de stop van de cofinanciering, grote gevolgen 

heeft voor de Nederlandse talentontwikkelingsstructuur. Er ontbreekt kennis rondom de 

beweegredenen, de betekenissen en de institutionele afhankelijkheidsverhoudingen met betrekking 

tot de keuze om te stoppen met de cofinanciering van de Nederlandse talentontwikkeling. Daarom is 

het interessant om te onderzoeken wat de betekenissen vanuit de verschillende betrokken actoren 

zijn, om vervolgens te achterhalen wat de consequenties zijn voor de institutionele omgeving waarin 

deze casus zich bevindt. 

2. Onderzoeksdoelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te vergaren in de afhankelijkheidsverhoudingen in het 

institutionele veld waarin de keuze om te stoppen met de cofinanciering van de Nederlandse 

talentontwikkeling, de beweging die als indirecte centralisering gezien kan worden, is gemaakt én om 

inzicht te verkrijgen in het onderliggende besluitvormingsproces.  

De onderzoeksvraag die voortkomt uit het inleidende hoofdstuk luidt als volgt:  

“Welk inzicht biedt de institutionele theorie in de betekenissen van de betrokken actoren bij het 

besluitvormingsproces rondom de regionale talentontwikkeling?” 

Deelvragen bij deze onderzoekvraag zijn: 

• Wat leert de theorie ons over de institutionele verhoudingen in de sport en hoe beïnvloeden 

machtsverhoudingen beleidskeuzes? 

• Wat zijn de betekenissen rondom de stop van de cofinanciering vanuit het perspectief van de 

RTC’s, NTC’s/CTO’s, sportbonden en NOC*NSF? 

• Wat leert de literatuur ons over sport-talentontwikkeling en hoe komt dat tot uiting in het 

nationaal sportbeleid?  

2.1 Maatschappelijke relevantie  
Dit onderzoek is ten eerste maatschappelijk relevant omdat het begrip kan creëren bij de actoren in 

dit institutionele veld met betrekking tot het stopzetten van de cofinanciering van de Nederlandse 

talentontwikkeling. Tot op heden is er veel onbegrip over de gemaakte keuze én over het proces dat 

heeft geleid tot de keuze om te stoppen met de cofinanciering. Het keuzeproces zou volgens 

NOC*NSF democratisch zijn, maar dat is volgens veel actoren niet het geval. Door te onderzoeken 

hoe de keuze met betrekking tot de stop van de cofinanciering tot stand is gekomen en waarom 

sommige actoren wel óf niet betrokken zijn, kan er begrip ontstaan. Door begrip in het proces 

kunnen de actoren de keuze én NOC*NSF weer als legitiem gaan zien. Zonder legitimiteit gaat de 

stop van de cofinanciering de doelstellingen waarschijnlijk niet behalen. Daarnaast kan er 

verondersteld worden dat eerdere besluitvormingsprocessen in dit institutionele veld op eenzelfde 

manier verlopen zijn. Daardoor kunnen de inzichten in de machtsverhoudingen, die met dit 

onderzoek opgedaan worden, een bijdrage leveren aan het begrip van de toekomstige keuzes in deze 

specifieke institutionele omgeving, waardoor actoren weten hoe zij zich in deze omgeving kunnen 

bewegen en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Daarnaast kan het inzicht ook begrip 

creëren in keuzes die in het verleden gemaakt zijn, waardoor die keuzes ook aan legitimiteit kunnen 

winnen. 

Ten tweede is dit onderzoek maatschappelijk relevant, omdat het inzicht vergaart in het 

besluitvormingsproces en de beweegredenen omtrent de stop van de cofinanciering van 

Nederlandse talentontwikkeling. Het is nu onduidelijk wat het doel is van NOC*NSF met betrekking 

tot de van de cofinanciering. Het verkrijgen van dit inzicht is op zichzelf al van waarde voor de 



11 
 

actoren zoals de topsportverenigingen, NOC*NSF, de sportbonden en de nationale en regionale 

trainingscentra. Daarbij komt dat de algehele kwaliteit van de Nederlandse talentontwikkeling lager 

dreigt te worden. Dit is van belang voor NOC*NSF, aangezien zij mogelijk de top-10 ambitie niet 

kunnen behalen, maar ook voor de talenten, aangezien zij zich dan niet meer kunnen mengen in de 

internationale strijd. Vervolgens gaat er werkgelegenheid verloren door het wegvallen van de RTC’s. 

Mensen die nu een significante bijdrage kunnen leveren aan de talentontwikkeling, dreigen hun baan 

kwijt te raken. Het verkrijgen van inzicht in het achterliggende proces en het daarbij inzichtelijk 

maken van de institutionele verhoudingen kan de betrokken actoren inzicht geven over hoe zij zich 

het best in het institutionele veld kunnen bewegen, om bijvoorbeeld de RTC’s, al dan niet in een 

andere vorm, op de been te houden.   

Tot slot is het onderzoek maatschappelijk relevant omdat er door het wegvallen van de erkenning 

van de RTC’s vanuit NOC*NSF ook veel draagvlak voor de RTC’s vanuit de verschillende regio’s weg 

kan vallen, waardoor veel financiering ten behoeve van de (top)sportinfrastructuur weg dreigt te 

vallen. Door te kijken naar het gevoerde besluitvormingsproces omtrent de stop van de 

cofinanciering en daarbij te kijken naar de behoefte van de regionale trainingscentra, kan er 

inzichtelijk gemaakt worden hoe de keuze tot stand is gekomen en hoe de RTC’s zonder steun en/of 

erkenning van het NOC*NSF tóch kunnen blijven bestaan. Het is mogelijk dat er, door het 

doorgronden van het achterliggende proces, manieren gevonden kunnen worden waardoor de 

desbetreffende provincie en gemeentes toch aangehaakt kunnen blijven bij de regionale 

talentontwikkeling en daardoor niet de gehele financiering wegvalt, waardoor de RTC’s wellicht toch 

kunnen blijven bestaan én daardoor de kwaliteit van de Nederlandse talentontwikkeling niet lager 

wordt en medewerkers niet op straat gezet hoeven te worden, wat bijdraagt aan de 

maatschappelijke relevantie. 

2.2 Wetenschappelijke relevantie  
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat er in de literatuur weinig bekend is over 

(indirecte) centralisatieprocessen in de sport. Er worden om de zoveel jaar keuzes gemaakt om te 

centraliseren of te decentraliseren. Bij de politie is er wél een onderzoek naar een centralisatieproces 

gedaan (Terpstra & van der Vijver, 2005), maar hierin betwijfelt men of de centralisatie de beoogde 

doelen wel heeft bereikt. De relatie tussen gezag en beheer lijkt door de grotere afstand juist 

ingewikkelder geworden en hierdoor zullen waarschijnlijk juist meer conflicten ontstaan (Terpstra & 

van der Vijver, 2005). Daarnaast neemt de verantwoordingsdruk bij de politieminister door de 

centralisatie niet af, zoals de bedoeling was, maar juist toe (Terpstra & van der Vijver, 2005). Tot slot, 

zo blijkt uit het onderzoek van Terpstra & van der Vijver (2005) draagt de centralisatie niet bij aan de 

transparantie, noch aan democratische controle en verantwoording, terwijl dat de principes zijn van 

goed bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009). De twijfel rond de 

behaalde effecten van de centralisatie heeft vervolgens tot ongenoegen geleid bij burgemeesters, 

korpsbeheerders en hoofdcommissarissen van politie (Terpstra & van der Vijver, 2005). Het is dus 

belangrijk om onderzoek te doen naar de beoogde effecten van een dergelijke centralisatie én dit 

onderzoek kan een wetenschappelijke bijdrage leveren aan gevoerde centralisatietrajecten in de 

institutionele omgeving sport. 

De beweegredenen omtrent de stop van de cofinanciering van de Nederlandse talentontwikkeling 

blijven vooralsnog onduidelijk, omdat hier door de verschillende betrokken actoren nog geen inzicht 

in gegeven is. Tot op heden lijkt de keuze om te stoppen met de cofinanciering niet rationeel, 

aangezien er nog geen bewijs is dat het bijdraagt aan de top-10 ambitie, en verschillende actoren 

juist verwachten dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de huidige opleidingsstructuur. Het 

maken van niet-rationele keuzes zou verklaard kunnen worden vanuit de institutionele theorie. Deze 
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theorie stelt dat organisaties onder institutionele druk irrationele keuzes kunnen maken. Vrij recent 

is er onderzoek gedaan naar de institutionele druk op sportverenigingen (Vos, Breesch, Késenne, Van 

Hoecke, Vanreusel, & Scheerder, 2011). Ook is er onderzoek gedaan naar de institutionele druk op 

sportbonden (Slack & Hinings, 1994). Er is nog geen onderzoek gedaan naar de 

institutionaliseringsprocessen in het sportbeleid van Nederland en de afhankelijkheidsrelaties 

daarbinnen. Het inzicht verkrijgen in deze institutionele verhoudingen, met de daarbij behorende 

beweegredenen, is erg interessant en kan leiden tot meer legitimiteit, draagvlak en kennis omtrent 

de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen binnen dit institutionele veld. Aangezien deze kennis in 

deze institutionele omgeving ontbreekt, draagt het vergaren van inzicht bij aan de wetenschappelijke 

relevantie van dit onderzoek. 

Door te onderzoeken wat voor impact de institutionaliseringsprocessen op te Nederlandse sport 

hebben kan er ten eerste een bijdrage geleverd worden aan het inzichtelijk maken van deze 

specifieke institutionele omgeving. De sportwereld is namelijk uniek doordat zij relatief autonoom is 

met eigen sportspecifieke regels, waarden, normen en opvattingen (Bourdieu, 1998). De sport als 

institutionele omgeving beïnvloedt andere omgevingen, maar wordt zelf ook beïnvloed. De 

Nederlandse sport kan voor een deel zelf beleid maken en voeren, maar is ook afhankelijk van 

andere actoren. Ten tweede wordt er inzichtelijk gemaakt hoe de verhoudingen liggen in dit 

institutionele veld en hoe deze verhoudingen hun doorslag hebben gegeven in het 

besluitvormingsproces dat ten grondslag heeft gelegen aan het maken van de keuze om te stoppen 

met de cofinanciering. Ten derde kan er een bijdrage geleverd worden met betrekking tot hoe de 

institutionele actoren zich hebben bewogen en wellicht hoe zij zich in het vervolg kunnen gaan 

bewegen in het desbetreffende institutionele veld. Deze zojuist besproken kennis die dit onderzoek 

opdoet, levert een bijdrage aan de nu nog geringe inzichten over deze institutionele omgeving “de 

Nederlandse sport” en kan levert daarom een wetenschappelijke bijdrage. 

3. De Nederlandse talentontwikkeling in context  
In deze paragraaf is de context van de Nederlandse talentontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Er is 

uiteengezet welke partijen de Nederlandse talentontwikkeling financieren en hoe een RTC wordt 

gefinancierd. Vervolgens wordt het nationaal sportbeleid uiteengezet, zodat het inzichtelijk wordt 

welke actoren, partijen en producten bijdragen aan de Nederlandse talentontwikkeling. 

Topsport kan inspireren en topsport kan van grote maatschappelijke waarde zijn, aldus de 

rijksoverheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019). Daarom steunt de overheid 

de topsport financieel (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019). In 2019 is het 

deelakkoord ‘topsport die inspireert’ door het NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) 

en de Rijksoverheid ondertekend. Naast deze sleutelactoren hebben ook een groot aantal atleten, 

provincies en partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijs het deelakkoord ondertekend 

(Kenniscentrum Sport, 2019). In dit deelakkoord zijn de volgende zes hoofdlijnen beschreven die de 

basis vormen van het sportbeleid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019): 

1. Een optimaal topsportklimaat in Nederland; 

2. Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters;  

3. Een breed gedragen evenementenstrategie;  

4. Meer aandacht voor meer sporten in de media;  

5. Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement;  

6. Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport. 

Onder punt twee staat beschreven dat de sportinfrastructuur van centra voor topsport en onderwijs 

(CTO’s) en nationale topsportcentra (NTC’s) verder ontwikkeld gaan worden, zodat er optimale 
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leeromgevingen gecreëerd gaan worden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019b). 

Zonder talentherkenning is er geen talentontwikkeling. Daarom staat in het deelakkoord ook 

beschreven dat talentvolle sporters op het juiste moment geïdentificeerd moeten worden en dat de 

weg naar de absolute top hierdoor bewerkstelligd zou moeten kunnen worden (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019b). 

NOC*NSF heeft de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen (NOC*NSF, 

z.d.). Daarnaast zijn er in het olympisch plan van 2028 ambities beschreven die ingaan op hoe sport 

een bijdrage kan leveren aan Nederland (NOC*NSF, 2009). De ambities van NOC*NSF betreffen 

zowel topsport als sportparticipatie en het beleid zou logischerwijs zowel aan topsport als 

sportparticipatie een bijdrage moeten leveren, precies wat een RTC nu eigenlijk doet. 

3.1 Trainingscentra 
Om ons bij de top 10 landen te scharen is het van belang dat topsporters en talenten zich optimaal 

kunnen voorbereiden. Hiervoor is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk (NOC*NSF, z.d.-

b). Samen met het ministerie van VWS, verschillende bonden en aaneengesloten lokale partijen, 

zoals gemeenten, wordt er gebouwd aan een effectieve sportinfrastructuur (NOC*NSF, z.d.-b). De 

belangrijkste functie van een Centrum voor Topsport en 

Onderwijs (CTO) is dat een talent of topsporter kan 

trainen, studeren en wonen op één plek, waarbij men zich 

op een zo kort mogelijke afstand van de verschillende 

locaties bevindt. Er zijn vijf CTO’s, in Amsterdam, 

Eindhoven, Heerenveen, Papendal en Den Haag-

Rotterdam-Dordrecht (NOC*NSF, z.d.-b). CTO’s bieden 

meerdere sporten aan. Een NTC heeft dezelfde functie als 

een CTO, alleen is een NTC gericht op één sport. Om het 

gat tussen de regionale opleidingsprogramma’s en de 

programma’s op zowel de CTO’s als de NTC’s te verkleinen 

zijn de regionale trainingscentra (RTC) opgezet (NOC*NSF, 

z.d.-b). De RTC’s werken samen met de CTO’s en de 

NTC’s.  

RTC’s worden vaak provinciaal weggezet. In Flevoland 

zijn zeven RTC’s gehuisvest. Bij een RTC wordt een 

voltijd trainingsprogramma onder aansturing van de 

sportbond aangeboden. Door de RTC’s kunnen 

talenten langer in hun eigen omgeving blijven en 

tegelijkertijd een topsportwaardig trainingsprogramma 

volgen. 

In figuur twee is te zien hoe RTC’s, NTC’s, CTO’s en 
TSO’s zich tot elkaar verhouden. Het CTO voert, onder 
leiding van NOC*NSF, de regie. De NTC’s vallen onder 
het CTO. De RTC’s vallen vervolgens onder de NTC’s. 
Daarnaast wordt er door de decentralisering veel 

samengewerkt met regionale verenigingen op topsportniveau. 
 
 

 

Deelakkoord "topsport die inspireert"

NOC*NSF

Sportbond

CTO

NTC

RTC

Figuur 1. Topsportbeleid-piramide 

Figuur 2. Model infrastructuur. Noot. Herdrukt van een beleidslijn 
voor de ontwikkeling van trainingscentra, door Buijs, B., 2007. 
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Tabel 1. Financiering RTC Triathlon 

 

3.2 Financiering regionale trainingscentra 
Door de stop van de cofinanciering zal een groot deel van 

de financiering (die van boven naar beneden in de 

topsportbeleid-piramide loopt) van de RTC’s wegvallen. 

De financiering van een RTC komt vanuit de sportbond, de 

provincie, de gemeente, de sporters (of de ouders van de 

sporters) en van NOC*NSF (zie tabel 1). In tabel één wordt 

het RTC triathlon uit Flevoland als voorbeeld genomen. 

Dit RTC dient als casus voor andere trainingscentra, 

aangezien de RTC’s op eenzelfde manier zijn opgezet.   

Doordat het slechts om een klein bedrag (€5.300-) ten opzichte van de gehele begroting gaat, wordt 

er gesproken over cofinanciering. Door de stop van de cofinanciering valt €5.300 weg. Dit bedrag op 

zichzelf is wel op te vangen, maar de legitimiteit die door dat bedrag vanuit NOC*NSF verstrekt 

wordt niet. Aan dit bedrag hangt namelijk erkenning van NOC*NSF, waarmee zij aangeven dat zij 

achter het talentprogramma en de regionale talentontwikkeling staan (R. Bonsink, 2020, bijlage 1). 

Wanneer het bedrag en dus ook de erkenning wegvalt, verwachten de betrokken actoren dat de 

provincie en gemeente hun financiering ook (deels) intrekken (R. Bonsink, 2020, bijlage 1). In enkele 

gevallen hebben de provincies en gemeenten dit ook al kenbaar gemaakt. 

De RTC’s werden door NOC*NSF in 2020 nog wel erkend en maakten tegelijkertijd nog deel uit van 

de topsportinfrastructuur (NOC*NSF, z.d.-b). In 2021 stopt de cofinanciering vanuit NOC*NSF. Door 

het terugtrekken van dit geld én belangrijker nog de erkenning, wordt er verwacht dat (een aantal) 

regionale partijen omvallen.  

3.3 De opzet van het Nederlands sportbeleid  

3.3.1 Het regeerakkoord 
In het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” staat beschreven dat sport de gezondheid 

bevordert en plezier, trots en saamhorigheid brengt. Daarom vond het kabinet het belangrijk om 

aandacht aan de sport te schenken, mede doordat bonden en verenigingen het steeds lastiger vinden 

om vrijwilligers te vinden en de financiële mogelijkheden voor verdere professionalisering van zowel 

breedte- als topsport beperkt zijn (Ministerie van Algemene Zaken, 2018). Het doel is om samen met 

de sportsector en gemeenten de sport in Nederlands zowel financiële is organisatorisch te 

versterken. Verenigingen en sportbonden nemen hierin een centrale positie in (Ministerie van 

Algemene Zaken, 2018). In het reageerakkoord staat beschreven dat er samen met sportvereniging, 

sportbonden, gemeenten, en sporters met een beperking een sportakkoord gesloten moest gaan 

worden. Dit sportakkoord moet een bijdrage gaan leveren aan het toekomstbestendig maken van de 

organisatie en de financiën van de sport (Ministerie van Algemene Zaken, 2018). Voor het versterken 

van de sportbonden is destijds 10 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast is er 20 miljoen euro 

uitgetrokken voor de intensivering van de topsport. Dit bedrag is destijds met 10 miljoen verhoogt en 

moet de Nederlandse topsporters meer kansen bieden op Olympisch succes. De verhoging van het 

budget voor de talentontwikkeling is voor dit onderzoek erg interessant, aangezien de stop van de 

cofinanciering in principe niet nodig is met het oog op eventuele bezuinigingen. Er is namelijk juist 

meer budget beschikbaar dan voorheen. 

Bijdragen Bedrag in € 

vanuit gemeenten Almere via de Schoor € 40.000 

vanuit provincie Flevoland € 36.000 

leerlijn programma vanuit NOC*NSF € 5.300 

TVA voor zwemmen in de ochtend € 2.500 

Sponsorgelden in kind (per sponsor) - 

Sponsorgelden in cash (per sponsor) - 

vanuit sporters (10 RTC en 6 regio atleten) € 15.500 

vanuit bond € 27.130 
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3.3.2 Het nationaal sportakkoord 
Het doel van sportakkoord is om de kracht van sport de komende jaren nog beter te benutten. Het 

VWS heeft samen met de VSG, het VNG, het NOC*NSF en de andere partijen8 de visie en inhoud van 

dit akkoord bepaald. Uiteindelijk zijn de volgende zes deelakkoorden opgesteld (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018): Inclusief sporten en bewegen, Duurzame 

sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen 

en Topsport die inspireert. Het VWS trekt jaarlijks 410 miljoen euro uit voor sport. Hiervan krijgt de 

topsport 53 miljoen euro toegewezen. 35 miljoen euro wordt ingezet voor het realiseren van de 

maatregelen die in het nationaal sportakkoord beschreven staan (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 2018). 

3.3.3 Sportagenda 2017+ 
De sportagenda heeft als functie om de gezamenlijke ambities, strategieën en uitvoeringslijnen te 

beschrijven (NOC*NSF, 2016). Daardoor vormt de sportagenda een inhoudelijke basis voor 

afstemming met andere organisaties uit zowel het publieke al private domein. De sportagenda als 

instrument is tot op heden erg effectief en succesvol. NOC*NSF (2016) beschrijft dat sport van 

iedereen is en dat daarom niet het instituut sport, een bond of vereniging, centraal moet staan, maar 

juist het individu dat wil sporten. Hierbij wordt gestreefd naar een sportinfrastructuur die op zijn 

eigen benen kan staan, waarbij sport zijn kracht en betekenis behoud en op een duurzame manier 

kan blijven bestaan. Deze doelstelling sluit aan bij de transitie in de sport, waarbij de sporter centraal 

moet komen te staan. Er sporten namelijk meer mensen, terwijl het aantal verenigingsleden afneemt 

(NL-sport, z.d.). Bij de transitie in de sport neemt NOC*NSF samen met de verenigingen en bonden 

actie. Samen willen zij de infrastructuur versterken. Er moet ingespeeld worden op de veranderende 

sportwereld, door te optimaliseren, innoveren en door te stimuleren (NL-sport, z.d.). Om dit te 

realiseren worden er nieuwe samenwerkingen gecreëerd tussen bonden, die tijd, geld en energie 

moeten gaan besparen. Wanneer juist de sporter, dus ook het sporttalent, centraal moet komen te 

staan is het opvallend te noemen dat de RTC’s weg dreigen te vallen. Dit lijkt namelijk niet positief 

voor de sporters en lijkt daarom niet te stroken met de transitie in de sport.  

3.3.4 NOC*NSF en de Rijksoverheid 
NOC*NSF heeft grote rol in het nationale sportbeleid. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van het 

nationale sportakkoord en beschrijven in hun sportagenda hoe zij in samenwerking met een groot 

aantal partners aan hun ambities gaan werken. Echter zijn zij wel afhankelijk van het reageerakkoord, 

waarin de overkoepelende doelstellingen en ambities voor de gehele sport beschreven worden. 

NOC*NSF krijgt subsidie van de overheid voor verschillende projectfinancieringen en 

bestedingsplannen (NOC*NSF, z.d.-f). 44% van de baten van NOC*NSF bestaan uit subsidies van de 

overheid (NOC*NSF, z.d.-f). Aannemelijk is dat dat subsidies vanuit het VWS komen, aangezien dit 

het ministerie is dat vanuit de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de sport. Door het verlenen van 

subsidies aan NOC*NSF kan het VWS het beleid deels sturen. De door het VWS opgestelde 

doelstellingen moeten behaald worden, anders wordt de subsidie logischerwijs verminderd of 

gestopt. NOC*NSF moet daarom (deels) de doelstellingen van het VWS nastreven. Het verlenen van 

de subsidie kan dus een vorm van macht zijn, waarbij het geld in de vorm van de subsidie het middel 

vertegenwoordigd. Dit zou erop kunnen duiden dat het VWS macht uitoefent op NOC*NSF. 

 
8 Zie voor alle aangesloten partijen bijlage 2 in het nationaal sportakkoord 
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Het ministerie van VWS heeft de volgende hoofddoelen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, 2017): 1. De sportieve samenleving waarin iedereen kan kiezen voor een gezonde en actieve 

leefstijl en 2. De top-10 klassering topsport en paralympische sport. De ambitie van het NOC*NSF 

sluit hierbij goed aan. Dat is niet verassend, aangezien de doelen van het VWS voor de Nederlandse 

sport zijn en NOC*NSF hier onderdeel van is. Uit het beleidsdocument van het VWS is op te halen dat 

de minister de ambitie om bij de beste 10 topsportlanden ter wereld te horen ondersteunt 

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017). Dit zou kunnen duiden op een 

wisselwerking tussen het NOC*NSF en het VWS, waarbij NOC*NSF dus mede het gevoerde beleid van 

het VWS bepaalt of in ieder geval adviseert omtrent het beleid in de sport, om vervolgens zelf het 

beleid weer uit te voeren. De machtsverhoudingen zijn niet goed te 

onderscheiden aangezien NOC*NSF subsidie ontvangt van het VWS, 

maar tegelijkertijd ook advies geeft aan het VWS over het te voeren 

sportbeleid. 

De topsportbeleid-piramide zoals die in de contextomschrijving te zien 

is moet dus aangevuld worden op basis van de opgedane informatie. In 

de herziene versie van de topsportbeleid-piramide worden de 

beïnvloedingsrelaties door middel van pijltjes weergegeven. Zoals te 

zien is er niet alleen sprake van een top-down beïnvloeding, maar vindt 

er ook beïnvloeding van beneden naar boven in de hiërarchie plaats.  

 

3.4 De mogelijke toekomst van de Nederlandse 

sport  
De Nederlandse sportraad heeft vier 

toekomstscenario’s voor de sportsector uitgewerkt. 

Deze vier scenario’s hebben als doel om de discussie te 

starten over waar de Nederlandse sport naar toe moet 

bewegen. De sport bestaat uit commerciële 

sportaanbieders, sportverenigingen en 

maatschappelijke organisaties (Nederlandse sportraad, 

2020). Alleen scenario één en twee worden toegelicht, 

aangezien deze een rol van de overheid op het 

topsportbeleid beschrijven. Scenario drie en vier gaan 

uit van het feit dat de overheid geen rol speelt in de 

stimulering en financiering van het (top)sportbeleid. 

De overheid investeert juist wel veel geld in NOC*NSF, 

de partij die een deel van het Nederlandse sportbeleid 

uitzet en voert. De overheid lijkt dus samen met 

NOC*NSF een belangrijke actor te zijn in de 

institutionele omgeving waarna onderzoek gedaan wordt. Het uitwerken van scenario drie en vier is 

voor deze scriptie niet relevant genoeg. Scenario één en twee worden kort toegelicht en vervolgens 

wordt er verklaard hoe deze scenario’s aan kunnen sluiten bij de eerder opgehaalde data.  

In figuur vier zijn de vier scenario’s weergegeven. De x-as loopt van sport als doel naar sport als 

middel. Deze as geeft de intrinsieke waarde van de sport ten opzichte van de extrinsieke waarde van 

de sport weer (Nederlandse sportraad, 2020). De y-as loopt van publiek naar privaat en toont het 

verschil tussen de overheid en de markt aan. De vier scenario’s zouden wellicht als een institutionele 

Figuur 3. Topsportbeleid-piramide 2 

Figuur 4. Kwadrant over de toekomst van de Nederlandse sport. Noot. 
Herdrukt van. Speelruimte voor sport: vier beleidsscenario’s voor de 
organisatie en financiering van de sport in de toekomst. Nederlandse 
sportraad, 2020. 
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beweging opgevat kunnen worden, doordat wanneer er in de zomer van 2020 voor een scenario 

gekozen wordt, dit bepaalde ideeën, kennis en ideologieën creëert, die in deze periode door veel 

actoren uitgedragen wordt. Hiermee sluit het aan bij de in dit onderzoek gebruikte definities van 

Furusten (2013) en Schnabel (2004). Door te onderzoeken vanuit welk van deze mogelijke 

institutionele beweging de stop van de cofinanciering van de Nederlandse talentonwikkeling 

gemaakt zou kunnen zijn, zou er meer inzicht verschaft kunnen worden over waarom de keuze is 

gemaakt, wat op zijn beurt een verklaring zou kunnen bieden voor de schijnbaar irrationele keuze. 

3.4.1 Sport als basisvoorziening 
In dit scenario sporten een doel op zichzelf en is in dit scenario een publieke taak van de overheid. 

Hierdoor is er sprake van een gereguleerde branche. De overheid ziet het als haar taak om iedereen 

in staat te stellen om te sporten en stelt sport voor iedereen beschikbaar. Het verschil tussen 

sportverenigingen en commerciële sportaanbieders komt te vervallen. Het zou niet uitmaken wie de 

sport aanbiedt, zolang het maar aansluit bij de wensen en behoeften van de Nederlandse bevolking 

(Nederlandse sportraad, 2020). De topsport en de daarbij behorende talentontwikkeling wordt 

volledig gefinancierd door de overheid en de provincies. De uitvoering hiervan wordt bij de 

sportbonden neergelegd. De talentontwikkeling zou in dit scenario een impuls moeten krijgen door 

een geavanceerd systeem van talentontwikkeling, wat ondersteund moeten worden door 

samenwerkende regio’s en provincies. 

3.4.2 Sport als panacee 
Sport wordt in dit scenario als middel gezien om andere taken van de overheid uit te voeren en om 

doelstellingen binnen andere beleidsterreinen te volbrengen (Nederlandse sportraad, 2020). Binnen 

de sport zou er sprake zijn van een gereguleerd aanbod, maar niet per definitie van een gereguleerde 

markt. Doordat sport een grote maatschappelijke waarde heeft zorgt de overheid ervoor dat 

groepen die dat nodig hebben kunnen sporten. In tegenstelling tot scenario één faciliteert de 

overheid de sport niet voor iedereen. De overheid richt zich vooral op kwetsbare doelgroepen en laat 

de beleidsterreinen zelf inschatten hoe sport het beste gebruikt kan worden om 

beleidsdoelstellingen te realiseren. Zowel sportverenigingen als commerciële sportaanbieders 

worden gestimuleerd om een maatschappelijke rol op te pakken en een bijdrage te leveren aan de 

maatschappelijke waarde die de sport met zich meebrengt (Nederlandse sportraad, 2020). Ook in dit 

scenario financiert de overheid de topsport, maar de topsporters moeten zich wel inzetten voor 

maatschappelijke doeleinden (Nederlandse sportraad, 2020).   

3.5 De contextbeschrijving in relatie tot dit onderzoek  
De contextbeschrijving draagt bij aan dit onderzoek, aangezien er blootgelegd wordt dat het VWS en 

het NOC*NSF het beleid voeren en zij de sportbonden mede van gelden voorzien. Ook maakt de 

context inzichtelijk hoe de opleidingsstructuur eruitziet, hoe de RTC’s gefinancierd worden (en 

waarom er sprake is van cofinanciering), op basis van welke doelstellingen het VWS en het NOC*NSF 

het sportbeleid baseren en waar de Nederlandse sport zich in de toekomst naartoe kan bewegen. Tot 

slot is het duidelijk geworden dat de RTC’s zich onderaan de talentontwikkelingsstructuur bevinden 

en de partijen daarboven dus waarschijnlijk als belangrijker gezien worden. Wellicht dat er daarom 

sprake is van cofinanciering en niet van een volledige financiering zoals bij de topsportprogramma’s 

op Papendal. 
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4. Theoretisch Kader 
Zoals al eerder aangegeven kan de institutionele theorie onder andere een verklaring geven voor het 

maken van niet-rationele keuzes9. Deze theorie stelt dat keuzes ook legitimiteitsgedreven kunnen 

zijn. De institutionele theorie draagt bij aan het beter begrijpen van de data die vergaard wordt 

omtrent de institutionele verhoudingen en daardoor ook op het achterliggende 

besluitvormingsproces omtrent de keuze om de Nederlandse talentontwikkeling te centraliseren. 

Daarom behandelt dit hoofdstuk deze theorie. De verschillende concepten binnen deze theorie 

worden uitgelegd. Vervolgens worden de concepten macht en interorganisatorische 

machtsverhoudingen toegelicht. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin verteld 

wordt hoe de behandelde theorie in dit onderzoek gebruikt wordt. 

4.1 De definiëring van de institutionele theorie  
Vanaf ongeveer 1980 wordt de institutionele theorie gebruikt om te verklaren hoe organisaties 

werken in interactie met de omliggende omgeving (Furusten, 2013). Een instituut kan vanuit de 

institutionele theorie worden gezien als een organisatorische entiteit zoals organisaties, bedrijven, 

departementen en associaties, of als cultureel instituut waarbij de normen, waarden en 

overtuigingen benadrukt worden (Howlet & Ramesh, 1995). Het belangrijkste kenmerk van een 

instituut is dat het zich richt op het gedrag van de mensen en organisaties, tezamen ook wel actoren, 

en op de structuur waarin zij zich begeven en opereren (Hall, 1986). Een soortgelijke bevinding wordt 

door Czwarniawska (1997) gepresenteerd. Czwarniawska (1997) zegt namelijk het volgende over 

instituten: “an (observable) pattern of collective action, justified by a corresponding norm”. De 

‘collective action’ wordt ook wel als ‘social practice’ omschreven (Czwarniawska, 1997). Uit de 

bovenstaande beschrijvingen van instituten wordt duidelijk dat instituten gaan over gedragspatronen 

van zowel mensen als organisaties, die als ware gerechtvaardigd en voorgeschreven worden door de 

heersende norm. Deze rechtvaardigheid zou ook vergeleken kunnen worden met legitimiteit, 

aangezien actoren in de meeste gevallen als legitiem gezien willen worden en hierdoor gedrag 

vertonen dat door de (institutionele) omgeving als legitiem gezien wordt. 

De omschrijving van Furusten over de institutionele omgeving (2013) sluit goed aan bij de 

bovenstaande definities over de instituten en beschrijft de institutionele omgeving als een set van 

regels die bepalen wat legaal, sociaal en psychologisch toegestaan is. Een institutionele omgeving 

bestaat uit allerlei instituten. Het is lastig om tegen de normen, waarden en regels (die ook 

omschreven kunnen worden als verwachtingen) van de institutionele omgeving in te gaan, aangezien 

het desbetreffende instituut dan niet meer als legitieme actor gezien kan gaan worden (Furusten, 

2013). De opvatting van Furusten (2013) sluit goed aan bij de opvatting van Meyer en Rowan (1977). 

Meyer en Rowan (1977) geven daarnaast aan dat organisaties ook graag willen passen in de 

institutionele omgeving, omdat die legitimiteit creëert. Wanneer een actor weinig tot geen 

legitimiteit heeft komt de levensvatbaarheid van de desbetreffende organisatie onder druk te staan 

(Deephouse, Bundy, Tost & Suchman, 2017). Wanneer een actor als legitiem gezien wordt, willen 

(meer) stakeholders samenwerken en krijgt de organisatie meer erkenning en 

samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast kan legitimiteit als tool gezien worden om doelen te 

behalen (doordat meer partijen samen willen werken en er daardoor meer mogelijkheden ontstaan), 

krijgt de legitieme organisatie meer vertrouwen uit de samenleving en tot slot worden de 

strategische mogelijkheden van de legitieme organisatie positief beïnvloedt (Deephouse et al., 2017). 

 
9 Rationele keuzes gaan om het maken van optimale keuzes, waarbij gedacht kan worden in termen van 
effectiviteit, efficiëntie, transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid (Postma, 2002). Niet-rationele 
keuzes gaan tegen de zojuist genoemde principes en zijn in strijd met de rede.  
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De zojuist genoemde punten geven aan waarom organisaties zich conformeren aan institutionele 

druk, ook al is deze aanpassing niet altijd rationeel. 

4.1.2 Isomorfisme 
Volgens Dimaggio & Powell (1983) is de kern van de institutionele theorie de gelijkvormigheid van 

organisaties. Door de institutionele druk gaan organisaties in een bepaald institutioneel veld steeds 

méér op elkaar lijken. Het proces dat de gelijkvormigheid tussen organisaties verklaart heet 

isomorfisme (Dimaggio & Powell, 1983). De theorie van Dimaggio en Powell (1983) wordt ook door 

Furusten (2013) gebruikt om de institutionele theorie verder te verkennen en uit te leggen hoe de 

institutionele theorie invloed heeft op actoren in een institutionele omgeving. Furusten (2013) stelt 

dat keuzes niet volledig beheersbaar zijn en worden beïnvloed door de institutionele omgeving. 

Actoren hebben dus niet de volledige vrijheid in het maken van keuzes. 

Er zijn drie soort isomorfisme te onderscheiden. Er kan sprake zijn van “coercive isomorphism”. Door 

het naleven van wetten en regels en/of politieke invloed kunnen organisaties steeds meer op elkaar 

gaan lijken (Dimaggio & Powell, 1983). Deze vorm van isomorfisme vindt plaats wanneer een sterkere 

organisatie (bijvoorbeeld NOC*NSF of de sportbond) een minder sterke organisatie (bijvoorbeeld een 

NTC, RTC of topsportvereniging) dwingt om bepaalde doelen na te streven of een bepaalde structuur 

te hanteren (Slack & Hinings, 1994). Er wordt gesteld dat het verstrekken van subsidie aan 

sportverenigingen ook een vorm van coercive isomorphism is, aangezien er aan de verstrekte 

subsidie voorwaarden zitten die nageleefd moeten worden (Vos et al, 2011). 

De tweede vorm van isomorfisme is “mimetic isomorphism”. Deze vorm van isomorfisme geeft aan 

dat organisaties gedrag van andere organisaties uit onzekerheid kopiëren (Dimaggio & Powell, 1983). 

Door het kopiëren van processen kan legitimiteit verkregen worden en tegelijkertijd kan de 

onzekerheid getackeld worden (Dimaggio & Powell, 1983). Wanneer bijvoorbeeld niet duidelijk is wat 

het beste voor de Nederlandse talentontwikkeling is, kan er een keuze gemaakt worden op basis van 

de keuze die andere vergelijkbare landen hebben gemaakt. De keuze hoeft op basis hiervan ook niet 

rationeel te zijn, aangezien de keuze vaak als legitiem wordt gezien als andere landen het ook doen.  

De laatste vorm van isomorfisme betreft “normative isomorphism”. Dit is een vorm van isomorfisme 

die ingaat op de collectieve normen en waarden die binnen een organisatie heersen (Dimaggio & 

Powell, 1983). Dit houdt in dat door de professionalisatie en de daarmee gepaarde ervaringen die 

werknemers vanuit hun opleiding hebben, organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken. Dit komt 

doordat de desbetreffende werknemers veelal dezelfde waarden, normen en kwaliteiten hebben 

opgedaan tijdens hun studie. De gelijksoortige studies op de verschillende onderwijsinstelling 

moeten nagenoeg allemaal aan dezelfde eisen voldoen, waardoor de afgestudeerden vaak ook op 

elkaar lijken. Het volgen van trainingen of onderwijs is ook een vorm van “normative isomorphism” 

(Dimaggio & Powell, 1983).  
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4.2 De institutionele omgeving 
In figuur vijf is te zien hoe Furusten (2013) de 

institutionele omgeving schetst. De directe omgeving 

bestaat uit de actoren en organisaties die voor het 

desbetreffende instituut werken, elkaar ontmoeten, 

kennisuitwisseling en geproduceerde kennis delen 

(Furusten, 2013). De uitwisseling (exchange) van de 

producten (geschreven teksten, regels en wetten tot 

informele discussies, ideeën en opvattingen over het 

onderwerp) is erg belangrijk. De manier waarop 

informatie en/of kennis verspreid wordt is ook van 

belang. Een boek laat namelijk zaken open voor eigen 

interpretatie en bij een discussie speelt bijvoorbeeld 

autoriteit of functie ook een rol. Vaak is de heersende 

gedachte bij de uitwisseling van kennis en informatie zo, 

dat als veel mensen het doen het wel goed zal zijn (Furusten, 2013). De indirecte omgeving geeft de 

focus meer op de lange termijn en geeft als ware criteria, waaraan een instituut moet voldoen, die 

corresponderen met de sociale trends en institutionele bewegingen (Furusten, 2013). De volgens 

Furusten (2013) uit het modernisme ontstane institutionele bewegingen luiden als volgt: 

marketization, organization, corporatization, managementization en expertization. Daarnaast geeft 

Furusten (2013) aan dat marketization en organization als de twee fundamentele institutionele 

bewegingen gezien kunnen worden. Schnabel (2004) heeft het ook over vijf processen die 

voortkomen uit het modernisme, waarbij de werking zich over jaren uitstrekt, maar varieert in de 

tijd, breedte hoogte en diepte. Schnabel (2004) heeft het bij soortgelijke processen over de vijf I’s: 

informatisering, internationalisering, intensivering, informalisering en individualisering. Furusten 

(2013) toont met dit model over de institutionele omgeving aan dat de omgeving niet bestaat uit 

zaken die toevallig ontstaan en dat keuzes dus niet toevallig gemaakt worden, maar op basis van de 

(sociale) structuren uit de institutionele omgeving, die geschapen zijn door de elementen uit figuur 

vijf. 

De keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling is gemaakt in een 

institutionele omgeving waarbij institutionele verhoudingen, die aangeven welke mening het zwaarst 

weegt en welke keuzes als legitiem gezien worden, een rol spelen. Hetgeen dat door de actoren uit 

dit institutionele veld als legitiem gezien wordt heeft invloed op het besluitvormingsproces. De keuze 

om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling lijkt gezien de weerstand 

niet legitiem. Toch is er besloten om te stoppen met de cofinanciering.  

Dit kan impliceren dat keuzes niet persé gemaakt hoeven te worden op basis van rationaliteit en 

legitimiteit, maar dat één of meerdere actoren met macht en daardoor gecreëerde verhoudingen 

een irrationeel en niet-legitiem besluit kunnen nemen. De gelijkvormigheid van de sportbonden zou 

ook een voorbeeld kunnen zijn van institutionele druk en verhoudingen door de huidige manier van 

financieren onder bepaalde voorwaarden. Elke sportbond hanteert zo eenzelfde soort 

opleidingsstructuur, terwijl elke sport uniek is.  

4.3 Legitimiteit 
Legitimiteit is volgens Deephouse et al (2017) nodig om als actor levensvatbaar te blijven. Deephouse 

et al (2017) beschrijft legitimiteit als volgt: “the perceived appropriateness of an organization to a 

social system in terms of rules, values, norms and definitions”. Legitimiteit gaat dus over of een 

organisatie in een bepaalde (institutionele) omgeving past. De beschrijving van Suchman (1995) sluit 

Figuur 5. De institutionele omgeving. Noot. Herdrukt van Institutional 
theory and organizational change, door Furusten, S., 2013. 
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hierbij aan en vertelt dat legitimiteit gaat over of de aannames, handelingen en/of gedragingen als 

wenselijk en juist bevonden worden in het systeem van normen, waarden en overtuigingen. Wat als 

legitiem gezien wordt, hangt af van de context. Een organisatie kan in een bepaalde context als 

legitiem gezien worden, maar dat houdt niet in dat de desbetreffende organisatie dat in een andere 

context ook is. Legitimiteit kan worden gegeven aan organisaties en actoren wanneer zij hun taken 

en/of werkzaamheden uitvoeren zoals verwacht wordt (Deephouse et al., 2017). Legitimiteit kan 

worden verleend door de staat, de publieke opinie, de media, individuen en andere 

organisaties/instituten (Deephouse t al., 2017). De verwachtingen worden geschapen door de 

instituten en actoren in de institutionele omgeving (Furusten 2013). Er kan geconcludeerd worden 

dat organisaties worden beïnvloed door de institutionele omgeving waarin zij zich bevinden. 

Hierdoor gaan de instituten in dezelfde institutionele omgeving op termijn steeds meer op elkaar 

lijken en vindt er isomorfisme plaats (Dimaggio & Powell, 1983).  

Voor de stop van de cofinanciering is het van belang dat de keuze door de institutionele actoren als 

legitiem gezien wordt, omdat er anders veel weerstand kan ontstaan, waardoor stop van de 

cofinanciering waarschijnlijk niet de optimale effecten behaald. Daarnaast is het van belang dat 

NOC*NSF als legitiem beschouwd blijft, aangezien anders ook andere toekomstige besluiten onder 

druk kunnen komen te staan. Daarnaast heeft NOC*NSF legitimiteit vanuit het institutionele veld (de 

sport) nodig om haar taken goed uit te kunnen blijven voeren en te blijven functioneren. Wanneer de 

actoren NOC*NSF niet meer als legitiem zien, worden de overlevingskansen van de NOC*NSF steeds 

kleiner, stellen steeds meer actoren vragen bij het beleid van NOC*NSF en willen steeds minder 

organisaties samenwerken. In het besluitvormingsproces zou dan ook rekening gehouden moeten 

zijn met de legitimiteit van de stop van de cofinanciering. 

4.4 De institutionele beweging 
Een ‘societal trend’ is iets wanneer een groot aantal actoren op verschillende plekken ongeveer 

hetzelfde zeggen en doen (Furusten, 2013). Een sociale trend is niet tijd en plaats gebonden, maar 

wel langdurig en diep met de maatschappij verweven (Furusten, 2013). Daarnaast geeft Furusten 

(2013) aan dat een dergelijke trend niet toe te schrijven aan een bepaalde plaats of actor. Furusten 

(2013) geeft aan dat de modernisering de huidige trend is. Deze trend gaat er van uit dat alles wat er 

gebeurt gezien kan worden als een resultaat van een geplande actie. Termen als rationaliteit, 

berekenbaarheid, voorspelbaarheid en instrumentaliteit, zijn de termen waarin wordt gedacht 

(Furusten, 2013). 

Zoals te zien is in figuur vijf maken ook “institutional movements” deel uit van de institutionele 

omgeving. Institutionele bewegingen zijn processen waarbij de werking zich over vele jaren uitstrekt, 

maar met de tijd en in de breedte, hoogte en diepte varieert (Schnabel, 2004). Furusten (2013) sluit 

hierbij aan en zegt dat een institutionele beweging gelinkt is aan bepaalde ideeën, kennis en 

ideologieën die in een bepaalde periode door veel actoren in verschillen contexten uitgedragen 

wordt. Een institutionele beweging kan dus gezien worden als een manier van denken die door veel 

verschillende actoren in verschillende contexten als juist gezien wordt. Er zou van een beweging 

gesproken kunnen worden als meerdere actoren min of meer tegelijkertijd soortgelijke maatregelen 

en/of organisatievormen introduceren en/of gaan hanteren. Een institutionele beweging is dus 

onderdeel van een groter geheel, namelijk de maatschappelijke trend. 

De keuze die indirect leidt tot de centralisering van de talentontwikkeling zou wellicht ook als een 

institutionele beweging gezien kunnen worden, aangezien de centralisering door een aantal actoren 

in ongeveer dezelfde tijdsperiode en op in ieder geval verschillende plekken in Nederland 

uitgedragen wordt. Ook op andere zowel internationale als nationale beleidsterreinen wordt 

centralisatie met wisselende effecten bewerkstelligd om geld te besparen en efficiënter te worden. 
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Dit sluit aan bij de bevindingen van VOCASPORT Research Group (2004). Zij geven aan dat het 

centraler besturen van sport tot meer efficiëntie leidt. Echter lijkt deze mogelijke institutionele 

beweging (de centralisering van de Nederlandse talentontwikkeling) niet door alle actoren als 

legitiem gezien te worden. Ook is het nog niet duidelijk of de keuze die indirect lijdt tot centralisatie 

wel de meest rationele keuze is, aangezien een dergelijk centralisatie traject bij de NJB eerder niet 

slaagde en voor veel onrust zorgde (NOS, 2016). Dit sluit aan bij de kenmerken van institutionele 

bewegingen, aangezien deze bewegingen een institutionele druk kunnen vormen die kan lijden tot 

het maken van irrationele keuzes. De indirecte centralisering van de Nederlandse Talentontwikkeling 

is anno 2021 ingezet. Dit zou verklaard kunnen worden door de eerder aangehaalde institutionele 

verhoudingen in de betreffende institutionele omgeving. De indirecte centralisering van de 

Nederlandse talentontwikkeling voldoet echter niet aan alle punten uit de door Schnabel (2004) en 

Furusten (2013) gegeven definities over institutionele bewegingen. De indirecte centralisering is 

namelijk geen proces dat zich over vele jaren uitstrekt en wordt, gezien de weerstand, niet door een 

groot aantal actoren uitgedragen, hetgeen waar volgens Schnabel (2004) en Furusten (2013) bij 

institutionele bewegingen juist wel sprake van is. 

Een deel van de actoren uit het institutionele veld staat achter het besluit om te stoppen met de 

cofinanciering van de regionale talentontwikkeling en voor hen is deze beweging dus wel legitiem. 

Een ander deel van het institutionele veld vindt de keuze niet legitiem. De institutionele 

verhoudingen en de institutionele druk, die ontstaan door bijvoorbeeld institutionele bewegingen, 

kunnen een rol hebben gespeeld en daarom is het interessant om juist deze verhoudingen te 

achterhalen. Deze verhoudingen kunnen ook meer inzicht geven in het besluitvormingsproces. Zijn er 

bijvoorbeeld actoren achterwege gelaten, of zijn er actoren die juist meer invloed hebben gehad? 

4.5 Sociale configuratie 
Nederland heeft volgens VOCASPORT Research 

Group (2004) als enige land een sociale 

configuratie als het gaat om sportbestuur. Dit 

houdt in dat er een hoge mate van interactie met 

partners zoals vrijwilligers, commerciële partijen 

en vakbonden plaatsvindt (VOCASPORT Research 

Group, 2004, in Routlegde handbook of sport 

policy Henry & Ko 2014). Deze sociale configuratie 

zorgt voor effectiviteit en het opbouwen van 

capaciteit. In figuur zes is te zien dat deze manier 

van beleid een decentrale manier van bestuur 

heeft, waarbij de publieke sector als partner 

gezien wordt. Een centralere manier van 

sportbeleid en talentontwikkeling zorgt volgens 

VOCASPORT Research Group (2004) voor een 

meer betrouwbare en efficiëntere manier van 

beleid, aangezien centraler beleid gepaard gaat 

met de regulatie van processen, regels en 

voorwaarden, die voor betrouwbaarheid en 

efficiëntie zorgen. Als de centralisering van de talent-ontwikkeling als institutionele beweging gezien 

wordt zal het sportbeleid op termijn steeds centraler georganiseerd gaan worden. 

Figuur 6. Types van nationale sportbeleidssystemen. Noot. Herdrukt van 
Routlegde handbook of sport policy, door Henry, I & Ko, l., 2014. 



23 
 

4.6 Machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties 
De vraag is naar wie er wordt geluisterd en wiens mening het zwaarst weegt bij het nemen van een 

besluit en/of het maken van keuzes in een bepaalde (institutionele) omgeving. Furusten (2013) geeft 

aan dat het moeilijk is om antwoord op deze vraag te geven. De actoren in de directe institutionele 

omgeving creëren structuren, door het opstellen van regels en het verwachte gedrag, die de 

mogelijkheden van organisaties kunnen beperken (Furusten, 2013). In verschillende situaties is 

verschillend gedrag gewenst. Maar wie heeft dan het meeste zeggenschap? In andere woorden, hoe 

liggen de institutionele en interorganisatorische verhoudingen en wie heeft het meeste “macht”.  

Max Weber beschrijft macht als de mate waarin een actor in een bepaalde sociale verhouding in 

staat is om zijn eigen wil uit te voeren, ongeacht tegenstand van andere actoren (Uphoff, 1989). De 

kern van het concept macht is volgens Weber “the ability to achieve objectives despite resistance” 

(Uphoff, 1989, p. 299). Macht is niet een tastbaar iets, maar een soort relatie met iets of iemand 

(Uphoff, 1989). Macht heeft dus eigenlijk geen betekenis zonder enige vorm van sociale interactie.  

In dit onderzoek is er sprake van (machts)relaties tussen verschillende organisaties in een 

institutionele omgeving. Wanneer er een transactie, stroom of verbinding is tussen organisaties 

binnen een bepaalde omgeving spreekt Oliver (1990) over interorganisatorische relaties. Bij een 

dergelijke relatie is vertrouwen in elkaar noodzakelijk, aangezien het aangaan van een 

interorganisatorische relatie onzeker is (Daft, 2001). Dit komt doordat er van tevoren niet duidelijk is 

of de investering, die gedaan moet worden om een relatie aan te gaan, wel terugverdiend kan 

worden. Oliver (1990) beschrijft dat er ook sprake is van interorganisatorische macht. Deze macht 

wordt bepaald door de grootte van een organisatie en geeft controle over de regels/voorwaarden 

met betrekking tot de uitwisseling van producten, het vermogen om een strategie te kiezen, de 

effectiviteit om een dwangmatige strategie te beïnvloeden en (deels) de input van andere 

organisaties te bepalen (Oliver, 1990). Een eventueel gebrek aan middelen zorgt ervoor dat 

organisaties macht en/of invloed proberen uit te oefenen op organisaties die het schaarse middel 

(willen) gebruiken (Oliver, 1990). Daarnaast zou de schaarste van middelen organisaties meer laten 

samenwerken (Oliver, 1990). De inspanningen van organisaties om de onafhankelijkheden te 

beheersen voorspelt het aangaan van relaties tussen bepaalde organisaties. Hoe afhankelijker een 

organisatie van het schaarse middel is, hoe meer macht de organisatie met het desbetreffende 

middel heeft. De organisatie waarop interorganisatorische macht uitgeoefend wordt verliest 

autonomie en zeggenschap (Oliver, 1990). De omgeving waarin de organisaties actief zijn wordt 

gezien als een soort arena, waarin onrecht, manipulatie, uitbuiting, dwang en conflict 

veelvoorkomend zijn (Oliver, 1990). Deze vormen van machtsuitoefening zorgen ervoor dat 

organisaties met macht invloed uit kunnen oefenen op een andere organisaties. Oliver (1990) vertelt 

dat de machthebbende organisatie de strategie kan bepalen en dus het beleid uit kan zetten. 

Doordat de andere organisaties onder druk staan, door bijvoorbeeld de afhankelijkheid van bepaalde 

schaarse middelen (resource dependency), moeten zij de machthebbende organisatie gehoorzamen. 

Grix en Phillpots (2011) hebben in het Verenigd Koninkrijk onderzoek gedaan naar 

machtsverhoudingen in de sport. Volgens Grix en Phillpots (2011) is er getracht om de verticale top-

down hiërarchie in de sport te veranderen naar een meer gelijke en horizontale verdeling van macht, 

die zij samenvatten in een nieuwe vorm van beleid met een groot aantal actoren, namelijk de 

“governance narrative”. Deze beleidsvorm zou minder hiërarchisch zijn, waarbij actoren vanuit de 

staat, het maatschappelijk middenveld en de markt samenwerken met relatief veel autonomie (Grix 

en Phillpots, 2011). Echter stellen zij dat dit niet het geval is. Er is nog steeds sprake van 

asymmetrische machtsverhoudingen waarbij de staat de kaders uitzet. Van de beoogde verschuiving 

waarbij meer samenwerking zou moeten bestaan is dus geen sprake. Door de grote afhankelijkheid 
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van (machts)middelen en de eisen die aan de middelen zitten, blijft de overheid sturend. De eisen die 

aan de middelen zitten zorgen voor een bepaalde gelijkvormigheid (isomorfisme) tussen 

sportverenigingen, waarbij de sportverenigingen volgens Grix en Phillpots (2011) steeds meer op een 

overheidsinstantie gaan lijken. Deze manier van bestuur wordt ook wel “asymmetrical network 

governance” genoemd, aangezien er wordt gedaan alsof de macht relatief eerlijk verdeeld is, maar 

de staat door het bezit van de middelen én de afhankelijkheid van de sportverenigingen, nog steeds 

de macht heeft om het beleid uit te zetten (Grix en Phillpots, 2011) 

De omgeving waarin de keuze om de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling is gemaakt 

kan gezien worden als een specifieke institutionele omgeving met haar eigen kenmerken en 

machthebbende actoren. Wanneer een bepaalde actor (meer) organisatorische macht heeft in een 

institutionele omgeving is deze actor in staat om zijn of haar wil op te leggen aan de andere actoren 

in de desbetreffende institutionele omgeving. De actor met de meeste ‘middelen’ heeft de meeste 

macht en kan dus invloed uitoefenen op de andere actoren in het veld. De institutionele 

verhoudingen kunnen dus in bepaald opzicht vergeleken worden met interorganisatorische 

machtsverhoudingen, waarbij een bepaalde actor een andere actor kan dwingen iets te doen. In dit 

onderzoek stop de cofinanciering van de talentontwikkeling ondanks de weerstand van bepaalde 

actoren. Het uitvoeren van de indirecte centralisatie, terwijl een aantal actoren hierop tegen is, 

verteld ons iets over de machtsverhoudingen en dus ook over de institutionele verhoudingen. De 

vraag is welke actoren in deze institutionele omgeving de meeste macht hebben en hoe zij zich 

verhouden tot de andere actoren in dit institutionele veld. 

4.7 Resumé  
In deze scriptie vormt de institutionele theorie van Furusten (2013) in combinatie met de 

bevindingen rondom legitimiteit van Deephouse et al (2017), de bevindingen van Oliver (1990) over 

interorganisatorische macht en van Grix en Phillpots (2011) over machtsverhoudingen in de 

sportsector, gekoppeld aan de institutionele theorie, het theoretisch raamwerk voor dit onderzoek. 

De belangrijke opvattingen, bijvoorbeeld dat de keuzes binnen een institutioneel veld niet gebaseerd 

hoeven zijn op rationaliteit, maar eerder op legitimiteitstreven en daarom aan moet sluiten bij het 

institutionele veld waarin de actoren zich bevinden, helpen ons deze casus beter te begrijpen. De 

institutionele legitimiteit vertelt dat instituten niet altijd vrij zijn om een keuze te maken, aangezien 

zij ook legitimiteit moeten behouden en dus aan moet blijven sluiten bij de heersende denkbeelden 

in het desbetreffende institutionele veld. De behandelde theorieën en concepten zijn met elkaar 

verbonden en de opgedane kennis wordt gebruikt voor het beantwoorden van de hoofd- en 

deelvragen. Er wordt getracht om het besluitvormingsproces, dat achter de keuze ligt om te stoppen 

met de cofinanciering van de Nederlandse talentontwikkeling, inzichtelijk te maken. De deelvraag die 

ingaat op wat de institutionele theorie ons leert en hoe keuzes beïnvloed worden door institutionele 

verhoudingen in combinatie met de interorganisatorische machtsverhoudingen kan grotendeels 

beantwoord worden door het gebruik van dit theoretisch kader. Daarnaast bieden de besproken 

theoretische concepten houvast met betrekking tot het verwerken van de informatie uit zowel de 

literatuurstudie als de interviews. Ook de reflectie van de opgehaalde data kan goed worden gedaan 

vanuit de institutionele theorie als wetenschappelijke lens. De kernbegrippen zullen terugkomen in 

de topiclijst die gebruikt gaat worden bij het afnemen van de interviews. De institutionele theorie 

past daarnaast goed bij het onderwerp aangezien de schijnbaar irrationele keuze om te stoppen met 

de cofinanciering (die indirect kan leiden tot de centralisatie van de Nederlandse talentontwikkeling) 

is gemaakt is in een institutioneel veld met daarin allerlei institutionele actoren die de keuze wel of 

niet als legitiem beschouwen. Gedrag wordt dus beïnvloed door de omgeving waarin een actor zich 

bevindt. De vraag is wie het gedrag beïnvloedt wanneer er, zoals in deze casus, sprake is van een 

complexe omgeving met daarin een groot aantal actoren. In andere woorden: hoe vindt het 
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besluitvormingsproces plaats in een “arena” met een groot aantal grote organisaties. Wie beïnvloedt 

wie en is de gemaakte keuze vervolgens wel legitiem genoeg voor de meerderheid van de betrokken 

actoren? Wanneer de keuze niet als legitiem gezien wordt heeft dit gevolgen voor de 

implementering en ook voor NOC*NSF, aangezien zij de keuze hebben gemaakt. Het maken van 

irrationele beslissingen kan op basis van institutionele druk, die veroorzaakt kan worden door 

institutionele bewegingen, of door interorganisatorische druk, die veroorzaakt kan worden door 

afhankelijkheidsrelaties.  

5. Literatuurstudie 
De zojuist besproken institutionele theorie heeft inzichtelijk gemaakt dat keuzes niet gemaakt 

hoeven te worden op basis van rationaliteit, maar dat ze ook op basis van legitimiteit gemaakt 

kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke processen invloed hebben op de 

sportwereld en wat de institutionele invloed op de sport is. Daarna wordt kort uiteengezet wat de 

voordelen van centraal en decentraal bestuur zijn. Vervolgens wordt er besproken wat 

talentontwikkeling is en hoe sportbeleid invloed heeft op de kwaliteit van de 

talentontwikkelingsprogramma’s. 

5.1 De institutionalisering van de sportwereld en de toegenomen afhankelijkheden 
Om het institutionele veld, waarin dit onderzoek zich afspeelt, goed te begrijpen is het belangrijk om 

te weten hoe de sport geïnstitutionaliseerd is, wat voor veranderingen hierdoor hebben 

plaatsgevonden en hoe het komt dat het instituut sport zo uniek is. Bourdieu (1988) geeft aan dat 

om de betekenis van sport te doorgronden, de sport opgevat moet worden als een relatief autonome 

wereld met een eigen logica en sportspecifieke waarden, normen en regels. Deze sportwereld of in 

andere woorden, dit instituut, bestaat uit allerlei actoren, waaronder individuen, groepen en 

organisaties die betrokken zijn bij sportieve activiteiten in de breedste zin van het woord (van 

Bottenburg, 2007). Van Bottenburg (2007) stelt dat de sportvereniging centraal gezet kan worden bij 

de institutionalisering van de sportwereld in zijn geheel, omdat de sportverenigingen bij de grootste 

een wijdst vertakte organisatievorm in Nederland behoren. Daarnaast zijn sportverenigingen volgens 

van Bottenburg (2013) ook uitgegroeid tot instituties met eigen waarden en functies. Het proces van 

organisatievorming, standaardisering en reglementering die de voorheen lokale sportieve vermaken 

tot sport maakten, wordt door Elias (1971) ‘sportificering’ genoemd. Door de sportificering heeft nu 

nagenoeg iedere sport eenzelfde piramidale opbouw (van Bottenburg, 2013). Door de sportificering 

zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen sportorganisaties sterk toegenomen. De actoren in de 

sport zijn namelijk steeds meer met elkaar verweven en zijn afhankelijker van elkaar geworden. Het 

is dus relevant om te bekijken hoe een relatief kleine beslissing (de stop van de cofinanciering) door 

een grote partij als NOC*NSF grote veranderingen teweeg kan brengen in het institutionele veld. 

5.2 Institutionele invloed op de sport  
Op de begroting van NOC*NSF is te zien dat 44% van de baten bestaan uit subsidies van de overheid 

(NOC*NSF, z.d.-f). Het is zeer waarschijnlijk dat de overheid voorwaarden en eisen stelt aan deze 

subsidie en er daarom dus sprake is van coercive isomorfisme in de gehele sportwereld, aangezien 

NOC*NSF het sportbeleid in Nederland voor een groot deel vormgeeft en dus ook de eisen opstelt 

voor sportbonden, die op haar beurt weer invloed hebben op de NTC’s RTC’s en topsport-

verenigingen. Ondanks dat het onderzoek van Steven Vos et al (2011) aantoont dat de druk van de 

overheid door het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen klein is (aangezien de subsidie 

vaak slechts een klein deel van de begroting vormt), lijken sportverenigingen toch te voldoen aan de 

eisen en verwachtingen vanuit de beleidsmakers. Hierdoor ontstaat er steeds meer homogeniteit 

onder de sportverenigingen (Vos et al., 2011). De sportverenigingen voldoen dus aan de 
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voorwaarden en eisen, zonder dat zij de druk voor het wegvallen van de subsidie echt ervaren, 

aangezien de sportverenigingen veelal niet geheel afhankelijk van de subsidie zijn (Vos et al., 2011). 

Dit zou verklaard kunnen worden doordat NOC*NSF het sportbeleid uitzet en zij wel afhankelijk is 

van de subsidie. 

Slack & Hinings (1994) geven aan dat nationale sportorganisaties (sportbonden) beïnvloed worden 

door de overheid om internationaal succes in de sport te behalen. Door deze beïnvloeding is de 

organisatiestructuur van de nationale sportorganisaties geprofessionaliseerd. De druk van de 

overheid kan gezien worden als coercive isomorfisme, maar de professionalisering heeft ook 

normative isomorfisme teweeggebracht. De professionals die werkzaam zijn bij de sportbonden 

organiseren vaak ook cursussen en trainingen voor bijvoorbeeld de NTC’s en RTC’s, maar ook voor de 

amateurverenigingen. Er is daardoor dus ook sprake van normative isomorfisme in de sport. Doordat 

er ook sprake is van isomorfisme (door institutionele druk) bij het NOC*NSF en NOC*NSF 

verantwoordelijk is voor een groot deel van het sportbeleid, kan isomorfisme in de gehele 

Nederlandse sport plaatsvinden. 

Wanneer een organisatie onderhevig is aan institutionele druk betekent dat niet automatisch dat er 

ook een verandering plaatsvindt. Er kan namelijk ook sprake zijn van verzet tegen de institutionele 

druk (Slack & Hinings, 1994). Wanneer organisaties zich verzetten resulteert dat in een gebrek aan 

veranderingen bij de desbetreffende organisaties. Het is duidelijk dat de stop van de cofinanciering, 

die indirect leidt tot de centralisering van de Nederlandse talentontwikkeling op verzet stuit bij 

verschillende organisaties in de institutionele omgeving. Wellicht dat de institutionele druk op de 

organisaties die zich verzetten te groot wordt, zodat zij zich uiteindelijk toch zullen conformeren. Op 

basis van de opgedane kennis kunnen zij zich ook blijven verzetten en zal de indirecte centralisatie in 

sommige sporttakken lastiger plaats kunnen vinden.   

5.3 Centralisering & Decentralisering 
De systeemtheorie van Ashby schrijft voor dat het beter is om processen te centraliseren wanneer de 

processen weinig tot geen variatie hebben (Molleman, 2014). Een centrale besturing is in een 

dergelijk geval efficiënt en effectief (Molleman, 2014). Wanneer er sprake is van veel variatie is in 

een proces dan is een decentrale, ook wel lokale, besturing vaak efficiënter (Molleman, 2014). Zoals 

in dit onderzoek te lezen is, is elke sport uniek en zou het op basis daarvan in eerste instantie het 

meest logisch zijn om de talenten decentraal op te leiden. Er zijn ook twee varianten, waarbij het 

consulatie-model minimaal beweegt naar de decentrale besluitvorming (Molleman, 2014). Bij dit 

model vraagt het management de ondergeschikte werknemers (bijvoorbeeld projectmedewerkers en 

projectleiders in plaats van alleen het bestuur) voor advies. Vervolgens verwerkt het management dit 

advies en neemt het management een besluit. Dit besluit wordt nogmaals voorgelegd aan de 

ondergeschikten, waarna de reacties weer verzameld worden. Tenslotte neemt het management een 

definitief besluit. De participatieve besluitvorming zet een grotere stap naar een decentrale 

besluitvorming (Molleman, 2014). Bij dit model neem het management écht samen met de 

ondergeschikten een beslissing. De manier van besluitvorming kost meer tijd dan de bovenstaande 

methode, maar zorgt vaak wel voor meer draagvlak en intrinsieke motivatie (Molleman, 2014). 

5.4 Talentontwikkeling  
Het begrip talent is niet eenduidig en bevat verschillende componenten. Bij de ontwikkeling van 

topsporttalenten gaat het volgens Buisman en Middelkamp (2001) om de ontwikkeling van 

pedagogische waarden. De topsporttalentontwikkeling betreft volgens dus de socialisatie van 

jeugdigen (Buisman, 2004). Talentontwikkelingsprogramma’s moeten volgens Buisman (2004) dan 

ook rekening houden met de pedagogische behoefte van de jeugd, aangezien de 
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talentontwikkelingsprogramma’s ook zouden moeten leiden tot een goede fysieke gezondheid, 

psychosociale ontwikkeling en een duurzame, maar bovenal hoogwaardige sportbeoefening (Fraser-

Thomas & Côté, 2006). 

De verschillende definities van talent zoals die te vinden zijn in woordenboeken zoals de Dikke van 

Dale en het Prisma Woordenboek bevatten onderdelen die te maken hebben met een begaafdheid 

en bovengemiddelde aanleg, waarbij het talent potentie heeft om de nationale en/of mondiale top 

te halen. Howe, Davidson & Sloboda (1998) geven echter aan dat de term sporttalent gaat om de 

natuurlijke aanleg, maar niet om de outcome van de sporter op latere leeftijd. Talent speelt volgens 

Howe et al (1998) slechts een kleine rol in het behalen van bijzondere sportprestaties. Van Rossum 

(1992) sluit hierbij aan en geeft aan dat de grootste sporttalenten niet hoeven slagen als topsporter.  

Talentontwikkeling is een complex proces en vindt vaak kwetsbare periode van het talent plaats. In 

deze periode hebben zij vaak ook nog onderwijsplicht (van Bottenburg, De Bosscher, De Knop, Shibli 

& Bingham, 2006). Talentontwikkeling gaat over het ontwikkelen van persoonsfactoren, 

bindingsfactoren en omgevingsfactoren (van Rossum, 1993). Daarbij zijn 

talentontwikkelingsprogramma’s volgens Williams & Reilly (2000) cruciaal in het realiseren van het 

potentieel van een topsporttalent door onder andere goede begeleiding van het talent.  

In Nederland is in 1991 stichting Landelijk Overleg voor Onderwijs en Topsport (LOOT) in het leven 

geroepen. Op deze LOOT-scholen moeten de talenten zich kunnen ontwikkelen in hun sport, maar 

tegelijkertijd moeten zij hier ook goed onderwijs volgen (VWS, 2005). Talenten kunnen vanaf het 

voorgezet onderwijs naar een LOOT-school. Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbind 

vormt tussen de Topsport Talentscholen (LOOT-scholen) in Nederland (Stichting LOOT, z.d.). De 

stichting heeft contact met de RTC’s die weer verbonden zijn aan de NTC’s en de CTO’s bij de 

aangesloten sportbond (zie figuur 2 in het hoofdstuk ”context” voor het overzicht). Het is van belang 

om de balans tussen het worden van een topsporter en de voorbereiding op een maatschappelijke 

vervolgloopbaan te bewaken (NOC*NSF, z.d.-d). 

Ook het NOC*NSF (z.d. - f) gebruikt eerdergenoemde termen in het opgestelde talentprofiel. Het 

talentprofiel moet duidelijkheid en inzicht geven over welk talent ook daadwerkelijk een talentstatus 

toegewezen krijgt (NOC*NSF, z.d.-f). Het talentprofiel schept duidelijkheid over de potentie van een 

van een jonge sporter en kan helpen bij het opstellen en monitoren van trainingen (NOC*NSF, z.d.-f). 

Het talentprofiel en het bijhorende beleid moest meer transparantie bieden omtrent de 

talentontwikkeling. De Nederlandse talentontwikkeling was in 2005 namelijk te versnipperd en te 

weinig transparant (VWS, 2005). Van Bottenburg et al (2006) gaf aan dat er voor Nederland ten 

opzichte van andere landen, vooral op het onderwerp talentherkenning mogelijk nog winst te 

behalen was. 

5.4.1 Spliss-model  
Het Spliss-model is een theorie over topsport waarin de nationale talentontwikkeling verweven is. 

Deze theorie beschrijft de factoren die van invloed kunnen zijn op de sportprestaties (De Bosscher, 

Shibil, Westerbeek & van Bottenburg, 2015). De relatie tussen het sportbeleid met de daarbij 

behorende input en throughput, die van invloed zijn op het sportsucces (output), wordt aan de hand 

van het model beschreven (De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg & Shibli, 2006) 

Er zijn volgens de Bosscher et al (2006) negen pilaren die invloed kunnen hebben op het sportsucces. 

Elke pilaar bestaat uit een aantal indicatoren. Aan de hand van de studie beschreef de Bosscher et al 

(2006) de volgende vier pilaren als sleutel-pilaren voor sportsucces; pilaar 1 (financiële 

ondersteuning), pilaar 5 (atletische- en postcarrière-ondersteuning), pilaar 7 (ontwikkeling van de 

https://nocnsf.nl/media/1426/generiek-talentprofiel-nocnsf-talentontwikkeling-teamnl.pdf
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coaches) en pilaar 6 (training faciliteiten). Daarnaast zijn er een aantal pilaren die nog minder 

ontwikkeld zijn ten opzichte van de rest van de pilaren. Door het ontwikkelen van deze pilaren kan er 

een competitief voordeel ten opzichte van andere landen gecreëerd worden: pilaar 4 (talent 

identificatie en talentontwikkeling), pilaar 7 (voorzieningen voor coaches) en pilaar 9 

(wetenschappelijke ondersteuning en innovatie) (De Bosscher et al., 2006).  

De sportinfrastructuur rondom de nationale talentontwikkeling verandert door de centralisatie. De 

sportinfrastructuur heeft volgens het SPLISS-model ook invloed op de topsportprestaties. Aangezien 

Nederland aan wil sluiten bij de top 10 landen op de Olympische spelen is het belangrijk om te kijken 

wat voor impact deze indirecte centralisatie kan gaan hebben en of deze de centralisatie helpt bij het 

behalen van de top-10 doelstelling. Dergelijke argumenten, die voor de centralisatie pleiten, zijn nu 

nog niet kenbaar gemaakt, maar kunnen wellicht achterhaald worden door het 

besluitvormingsproces te doorgronden. 

In deze scriptie wordt getracht het besluitvormingsproces rondom de keuze om te stoppen met de 

cofinanciering van de Nederlandse talentontwikkeling, de indirecte centralisering, te doorgronden 

vanuit de institutionele theorie. De indirecte keuze om de Nederlandse talentontwikkeling te 

centraliseren is op te delen in verschillende pilaren van het Spliss-model. Talentontwikkeling valt in 

pilaar 4. Trainingsfaciliteiten in pilaar 6. Sportbeleid valt in pilaar 2. De keuze om te stoppen met de 

cofinanciering komt ook uit deze pilaar en zoals te zien is in het model, heeft deze keuze invloed op 

de andere pilaren. Pilaar één en twee vallen namelijk onder de input van het model. Er is geen 

voorkeur voor centralisatie of grote mate van overheidsinterventie in sportbeleid (Houlihan, 2009, in 

Bosscher et al., 2015). 

6. Methodologie  

6.1 Onderzoeksbenadering 
Het doel van dit onderzoek is om de betekenissen en beweegredenen van de stop van de 

cofinanciering vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Hierbij wordt getracht het 

institutionele en/of interorganisatorische veld met de daarbij behorende macht- en 

afhankelijkheidsverhoudingen tussen verschillende actoren inzichtelijk te maken. Aangezien de 

institutionele theorie van Furusten inzicht geeft in het organisatorische veld en de eerdergenoemde 

institutionele bewegingen wordt deze theorie als relevante lens voor dit onderzoek gebruikt. Deze 

theoretische zienswijze biedt structuur en houvast bij de verdere uitwerking van het onderzoek en 

biedt tevens handvatten om de data te reflecteren en analyseren in het licht van de institutionele 

verhoudingen en de daarbij behorende theorie. De opgehaalde informatie kan door middel van deze 

theoretische lens verwerkt en gestructureerd worden. In dit onderzoek gaat het om de 

betekenisgeving en de opvattingen van verschillende betrokken actoren. De interpretatieve 

onderzoeksmethode, die er van uit gaat de werkelijkheid subjectief is en gevormd wordt door wat 

mensen denken en vinden, sluit hier goed bij aan. Het doel van interpretatief onderzoek is om 

betekenisvolle interpretaties te ontwikkelen, die de basis vormen voor kwalitatieve data-analyse. 

Door middel van deze benadering zijn de betekenissen rondom de stop van de cofinanciering 

achterhaald aan de hand van semigestructureerde interviews.  

6.2 Methoden 
In dit onderzoek staan twee onderzoeksmethoden centraal. Allereerst is er een documentanalyse 

(deskresearch), verricht om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de context waarin dit 

probleem zich afspeelt. In de deskresearch zijn de institutionele omgeving, het begrip macht, een 

stakeholdersanalyse en het Spliss-model, die beschrijft welke factoren van invloed zijn op 
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Tabel 2. Overzicht beantwoording deelvragen 

 

sportprestaties en welke relatie er tussen het beleid van invloed zijn op het sportsucces (Bosscher et 

al., 2006), aan bod gekomen. Vervolgens is het theoretisch perspectief beschreven en zijn er 

verschillende inzichten vanuit de literatuur behandeld. Deze informatie heeft het conceptueel-kader 

gevormd. Aan de hand van dit kader zijn de implicaties rondom de centralisering vanuit het oogpunt 

van de respondenten middels semigestructureerde interviews achterhaald (fieldresearch). Er heeft 

een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden, waarbij de vragenlijst gebaseerd is op de deskresearch. 

Tabel twee geef weer welke methoden gebruikt zijn om de deelvragen te beantwoorden. 

  Deskresearch Fieldresearch 

Wat leert de theorie ons over de institutionele verhoudingen in de sport en hoe 
beïnvloeden machtsverhoudingen beleidskeuzes?     

Wat zijn de betekenissen rondom de stop van de cofinanciering vanuit het 

perspectief van de RTC’s, NTC’s/CTO’s, sportbonden en NOC*NSF? 
    

Wat leert de literatuur ons over sport-talentontwikkeling en hoe komt dat tot 

uiting in het nationaal sportbeleid?  
    

 

Doordat de bevindingen van de respondenten zijn opgehaald middels semigestructureerde diepte-

interviews, was er voldoende ruimte voor de actoren om de punten in te brengen die door hen als 

belangrijk geacht worden. De gehanteerde topiclijst is opgesteld aan de hand van de bestudeerde 

theorieën en de daarop aansluitende deskresearch. De topiclijst (bijlage 1) focust zich op het 

verkrijgen van informatie over hoe de institutionele omgeving eruitziet, hoe het 

besluitvormingsproces is verlopen, welke machtsmiddelen een rol spelen in deze omgeving, welke 

factoren van belang zijn met betrekking tot de talentontwikkeling en wat de voor-/nadelen zijn van 

een centrale of decentrale opleidingsstructuur. De topiclijst is een middel om de rode draad in de 

interviews te waarborgen. Wanneer de actoren onderwerpen bespreekbaar maakten die niet op de 

topiclijst stonden, kwamen deze onderwerpen, mits interessant genoeg, na afloop wél op de 

topiclijst te staan, zodat dit onderwerp in een volgend interview meegenomen werd. Dit is in de 

praktijk echter niet voorgekomen. Doordat deze methode toegepast is zijn de ervaringen, gedachten, 

meningen en gevoelens van de actoren achterhaald (Rubin & Rubin, 2005). 

De interviews zijn zowel fysiek als digitaal afgenomen. Door de corona-uitbraak gaven veel 

respondenten de voorkeur aan een digitaal interview. De digitale interviews zijn via Microsoft Teams 

afgenomen en opgenomen. De fysieke interviews zijn opgenomen met de app “Dictafoon”. Bij alle 

interviews werden de volgende gesprekstechnieken toegepast; luisteren, doorvragen en 

samenvatten. Op deze manier heeft de onderzoeker de validiteit van het onderzoek gewaarborgd. 

De interviews zijn anoniem getranscribeerd. De data is gecodeerd en geanalyseerd in MAXQDA. Het 

anonimiseren van de respondenten houdt in dat de respondenten bijvoorbeeld als respondent A 

genoemd zijn. De functie van de respondenten wordt niet genoemd, maar de organisatie wel. Het 

noemen van de organisatie is namelijk van belang voor het onderzoek, aangezien dit wat vertelt over 

de verhoudingen tussen de verschillen organisaties in het institutionele veld. Doordat de functie niet 

genoemd wordt kan de identiteit van de respondent niet achterhaald worden. 

Volgens Boeije (2014) bestaat het analyseren van de interviews uit het fragmenteren, structureren, 

samenvatten en het met elkaar in verband brengen van de data. Het structureren en fragmenteren 

van de data heeft plaatsgevonden door het coderen van data. Er is op de volgende manieren 

gecodeerd; open, axiaal en selectief. Dit houdt in dat de stukken tekst allereerst een thema, ook wel 

code, toegekend kregen (open coderen). Vervolgens is de ontstane lijst gefilterd tot een lijst met de 

meest relevante codes (axiaal coderen). Tot slot is er getracht verbanden bloot te leggen tussen de 
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Tabel 3. Overzicht gebruikte thema’s 

 

geselecteerde codes (selectief coderen). Uit het selectief coderen zijn de volgende drie thema’s 

ontstaan:  

1. Talentontwikkeling in haar institutionele omgeving (402) 

2. Machtsverhoudingen en de invloed op het besluitvormingsproces (395) 

3. De structuurverandering van de regionale talentontwikkeling en de implicaties (405) 

Het getal achter het thema is het aantal keer dat de open codes, die onder de geclusterde codes 

vallen en samen het thema vormen, zijn teruggekomen in de interviews. Doordat deze thema’s veel 

zijn genoemd door de respondenten zijn ze gebruikt in dit onderzoek. Zie voor de specifiekere codes 

de codeboom in de bijlage. Door het uitwerken van de bovenstaande thema’s kan er in de conclusie 

antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. In tabel drie is te zien welke thema’s gebruikt worden 

om antwoord te geven op welke deelvraag.  

 

6.3 Selectie onderzoekseenheden 
Er zijn in Flevoland zeven RTC’s, bestaande uit voetbal, handboogschieten, taekwondo, triathlon, 

windsurfen, zeilen en badminton. De sportbonden waarbij zowel de RTC’s als NTC’s zijn aangesloten 

variëren aardig van grootte en door juist de RTC’s, NTC’s en sportbonden te interviewen kan er een 

vrij volledig beeld ontstaan over de beweegredenen en implicaties vanuit de verschillende 

perspectieven omtrent de stop van de cofinanciering. De insteek is om een aantal van de technisch 

directeuren (TD) van de bovenstaande RTC’s te interviewen. Daarnaast is er getracht om de TD’s van 

de corresponderende NTC’s en sportbonden te interviewen. Door deze actoren te interviewen is er 

een vrij volledig beeld ontstaan over welke keuzes van welke actoren de doorslag geven. Daarnaast 

zijn de betekenissen en beweegredenen door de interviews inzichtelijk geworden.  

Op basis van de informatie uit de contextanalyse is er nagedacht over welke actoren betrokken 

moesten worden. Het is het meest waardevol om verschillende lagen uit de topsportbeleid-piramide 

(figuur 3) uit te nodigen voor een interview. Er is niet gesproken met het VWS, maar juist met de 

lagen daaronder. Dit zijn ook de lagen die het meest met het besluitvormingsproces van doen 

hadden. Zo is NOC*NSF gesproken, omdat zij de initiator van het besluitvormingsproces zijn, 

aangezien zij samen met het VWS het nationaal sportbeleid uitzetten en het geld verdelen tussen de 

sportbonden. De andere respondenten hebben vervolgens wel of niet geparticipeerd gedurende het 

besluitvormingsproces en kunnen vertellen over de ervaringen rondom het besluitvormingsproces en 

het belang van talentontwikkeling.  

  Thema 1 Thema 2 Thema 3 

Wat leert de theorie ons over de institutionele verhoudingen in de sport en 
hoe beïnvloeden deze verhoudingen beleidskeuze?      

 

Wat zijn de betekenissen en implicaties rondom de stop van de cofinanciering 
vanuit het perspectief van de RTC’s, NTC’s/CTO’s, sportbonden en NOC*NSF?     

 

Wat verstaat men in de literatuur over talentontwikkeling en hoe heeft 
(sport)beleid vervolgens invloed op de Nederlandse talentontwikkeling?      
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Tabel 4. Overzicht respondenten 

 

Via de stage-organisatie heeft de onderzoeker een lijst met contactgegevens gekregen. In deze lijst 

waren de contactgegevens van medewerkers van NOC*NSF, RTC’s, NTC’s, CTO’s, provinciale- en 

regionale topsportorganisaties en sportbonden vermeld. In de laatste week van februari heeft de 

onderzoeker 13 respondenten gemaild. Zo goed als alle respondenten reageerden positief en wilden 

graag meewerken aan het onderzoek. 13 respondenten, verspreid over 11 interviews, waren bereid 

een interview af te geven. Drie respondenten van de triathlonbond wilden tegelijkertijd een 

interview afgeven. Bij dit interviews was dus sprake van een kleine focusgroep, waarbij de 

onderzoeker de topiclijst, zoals die voor de diepte-interviews is opgesteld, heeft gehanteerd. De 

Triathlonbond gaf voorkeur aan een focusgroep, aangezien de aanwezigen elkaar dan aan konden 

vullen. Het is belangrijk om te noemen dat de uitspraken die de respondenten doen geen officiële 

statements zijn. In de uitspraken zit hun persoonlijke mening ook verwerkt. In de onderstaande tabel 

zijn (geanonimiseerde) kenmerken van de respondenten te vinden: 

 

Niet alle genodigden wilden meewerken aan het interview. Er kwam zelfs weerstand vanuit het 

werkveld. Een CTO was niet erg te spreken over de insteek van het onderzoek en de terminologie die 

gebruikt werd, aangezien er geen sprake geweest zou zijn van erkenning en een centralisatie. Zij 

nam, zonder dit aan de onderzoeker te laten weten, contact op met NOC*NSF. Een medewerker van 

NOC*NSF belde de onderzoeker daarna op om te vragen hoe het onderzoek in elkaar stak en gaf aan 

dat de RTC nooit officieel erkend waren, wat opmerkelijk is als dat door andere partijen wél wordt 

benoemd én de RTC’s deel gefinancierd worden. De onderzoeker heeft uitgelegd dat de gebruikte 

terminologie kwam van andere partijen en dat er nog eens zorgvuldig naar de gekozen termen 

gekeken zou worden. De medewerker van NOC*NSF gaf aan dat het goed was dat er onderzoek 

gedaan werd naar het besluitvormingsproces. Dit is echter niet de medewerker van het NOC*NSF die 

is geïnterviewd. Het was een positief gesprek en NOC*NSF gaf aan dat het goed is dat er onderzoek 

gedaan werd naar het besluitvormingsproces in de sport. 

6.4 Kwaliteitscriteria 

6.4.1 Betrouwbaarheid 
De Betrouwbaarheid kan gewaarborgd worden door structurering van de onderzoeksmethoden. Hoe 

gestructureerder de onderzoekstechnieken zijn, hoe betrouwbaarder en meer valide het onderzoek 

is (van Thiel, 2015). Interviews kunnen door een verkeerde interpretatie van de onderzoeker als 

minder betrouwbaar gezien worden. Om de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden worden 

de antwoorden van de actoren tijdens het interview herhaald en samengevat. Hierdoor kan de 

onderzoeker controleren of de actoren ook echt bedoelen wat zij hebben gezegd. Omdat het een 
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gevoelig onderwerp is, leek het alsof niet alle respondenten het achterste van hun tong lieten zien. 

Sommige respondenten waren een stuk genuanceerder dan andere respondenten. Dit was erg 

interessant om mee te maken. Daarom is in enkele gevallen ook de toon, of de manier van praten, in 

het transcript geplaatst. Dit was vooral het geval bij het gebruik van sarcasme. 

Van Thiel (2015) vertelt dat door het onderzoeksproces zo zorgvuldig mogelijk vast te leggen het 

onderzoek zo betrouwbaar mogelijk gemaakt kan worden. Daarom zijn de stappen, vanaf de selectie 

van de respondenten tot aan de verwerking van de resultaten, in dit onderzoek zo uitgebreid 

mogelijk beschreven. Daarnaast zijn de eerste paar transcripten met de begeleider vanuit de 

Universiteit Utrecht besproken. Op deze manier kon de kwaliteit van de data tussentijds bekeken 

worden, en kon de onderzoeker nog meer uit de komende interviews halen. 

6.4.2 Validiteit 
Validiteit gaat in op de conclusies die worden getrokken uit het onderzoek met daarbij de vraag of de 

onderzoekers ook echt hebben gemeten wat zij willen weten (Bryman, 2016). De validiteit van het 

onderzoek kan verloren gaan wanneer bepaalde begrippen niet duidelijk afgebakend zijn of een 

onduidelijke definitie hebben. Daarom worden de begrippen in het onderzoek duidelijk omschreven 

en is er bij de interviews gewerkt met een duidelijke topiclijst. Daarnaast is de topiclijst verbonden 

met de bevindingen vanuit zowel de deskresearch als de literatuur uit het theoretisch kader.  

Volgens Duberley (2012) is het van waarde dat de onderzoeker tijdens interviews empathisch is, 

maar nog belangrijker is dat de onderzoeker zo neutraal mogelijk blijft. Daarom is ervoor gekozen om 

voordat er begonnen is met de opnames kort te praten over de actualiteiten om zo vertrouwen te 

creëren, waardoor zowel de interviewer als de respondent zich meer op hun gemak zijn gaan voelen. 

De interviews bevatten neutrale vragen, waardoor de respondenten bij het beantwoorden van de 

vragen niet in een bepaalde richting zijn gestuurd. Tot slot draagt het opnemen van de interviews bij 

aan de validiteit. De opnames zijn aandachtig teruggeluisterd, zodat er tijdens het uitwerken geen 

informatie verloren ging. Volgens Boeije (2014) zijn semigestructureerde interviews een goed 

instrument om betekenissen te ontdekken en/of te achterhalen en daarom sluit deze manier van 

interviewen goed aan bij dit interpretatieve onderzoek. 

De onderzoeker liep, tijdens het doen van onderzoek, stage bij Sportservice Flevoland. Sportservice 

Flevoland is een provinciale (top)sportorganisatie die ook betrokken is bij de regionale 

talentontwikkeling. De onderzoeker is met name in het begin van het onderzoek beïnvloed door de 

mening van collega’s. De meningen van de verschillende collega’s heeft geleid tot het kiezen van dit 

onderwerp. Gedurende het onderzoek is de onderzoeker steeds neutraler geworden. Mede door 

verschillende gesprekken met de scriptiebegeleider en de steeds toenemende kennis over deze casus 

heeft de onderzoeker uiteindelijk een zo neutraal mogelijk onderzoek afgeleverd. Dit komt doordat 

de onderzoeker zo min mogelijk zijn eigen mening heeft verwerkt, maar juist het verhaal van de 

respondenten, van beide kanten het verhaal omtrent de stop van de cofinanciering, probeert te 

vertellen. De resultaten zijn dus uiteindelijk weinig tot niet beïnvloed door de stage bij Sportservice 

Flevoland. Daarnaast gaat het ook niet om de juistheid van de keuze om te stoppen met de 

cofinanciering van de regionale talentontwikkeling, maar hoe de keuze is gemaakt en welke 

afhankelijkheidsrelaties daar een rol in hebben gespeeld. Mede hierdoor kan het onderzoek ook als 

valide gezien worden. 
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7. Resultaten & Analyse 
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten, de analyse en bestaat uit vier paragrafen. De eerste drie 

paragrafen behandelen elk één thema. De drie thema’s zijn uit het coderen van de interviews 

voortgekomen én zijn de meest relevante onderwerpen vanuit de interviews. Eerst is de 

talentontwikkeling in een institutioneel kader geplaatst. Daarna komen de machtsverhoudingen en 

de invloed op de besluitvormingsprocessen aan bod. Vervolgens wordt de structuurverandering van 

de regionale talentontwikkeling en de organisatorische implicaties besproken. Dit hoofdstuk sluit af 

met een analyserende paragraaf, die de eerder behandelde thema’s met elkaar én de literatuur 

verbindt.  

7.1 Talentontwikkeling in een institutioneel kader 
In deze paragraaf staat de institutionele omgeving van de Nederlandse talentontwikkeling centraal. 

Aan de hand van de contextanalyse en de interviews zijn de institutionele actoren inzichtelijk 

gemaakt en in een overzicht geplaatst. Daarna volgt een reflectie hierop aan de hand van het 

concept ‘isomorfisme”. Vervolgens zijn de door de respondenten ervaren institutionele trends en 

ontwikkelingen overzichtelijk verwerkt. Tot slot is er gekeken naar de rol en het beleid van de 

verschillende actoren.  

7.1.1 De institutionele actoren rondom de Nederlandse talentontwikkeling 
De meest invloedrijke actoren in deze institutionele omgeving zijn volgens de respondenten het VWS 

en NOC*NSF, omdat zij door het bezit van de financiële middelen invloed uit kunnen oefenen op de 

Nederlandse talentontwikkeling. Dit komt overeen met de bestudeerde literatuur, die aangeeft dat 

het VWS samen met het NOC*NSF het (top)sportbeleid ontwikkelt en uitvoert. De sportbonden (en 

daarbij wordt door de respondenten vaak specifiek de technisch directeur als belangrijke actor 

binnen de bond genoemd10), het olympisch netwerk, de topsportorganisaties en NOC*NSF noemen 

het VWS als belangrijke partner en financierder. Een medewerker van het NOC*NSF zegt hierover het 

volgende: “Het VWS is wel een enorm belangrijke partij” (NOC*NSF, 2021). Waar vroeger het VWS de 

sleutelpositie had met betrekking tot het verdelen van het geld tussen de bonden, heeft nu NOC*NSF 

dat, blijkt uit het interview met het Olympisch Netwerk Noord-Holland. Waar de bonden vroeger één 

op één contact hadden met het VWS omtrent de subsidie, hebben de bonden dat nu met het 

NOC*NSF en heeft NOC*NSF contact met het VWS.  

Wanneer er over het NOC*NSF gesproken wordt, wordt er ook gesproken over specifieke personen 

binnen deze organisatie die invloed hebben op het beleid. Zo wordt Maurits Hendriks genoemd als 

eindverantwoordelijke (NOS*NSF, 2021). Ook Erica Terpstra en de verandering die zij teweegbracht, 

waarbij er ingezet werd op het verbinden van de topsport en breedtesport, werd genoemd. De 

respondent binnen het Olympisch netwerk zei in het interview het volgende over de rol van Erica 

Terpstra:  

“Erica Terpstra kwam en zij was heel erg van het verbinden. Ook als voorzitter van NOC*NSF. Dat zag 

je ook terug in het beleid” (Olympisch netwerk, 2021) 

Het citaat toont de invloed van de eindverantwoordelijke aan. Zoals te lezen is kan een wisseling van 

de wacht al veel organisatorische en beleidsmatige verandering met zich meebrengen. Het lijkt er 

dus op dat de personen die belangrijke posities binnen een bepaalde organisatie bekleden veel 

invloed kunnen hebben op het beleid. 

 
10 Aangezien de TD eindverantwoordelijke is voor het talentontwikkelingsbeleid binnen de sportbonden 
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De politiek11 worden door de respondenten ook als belangrijk beschouwd. De politiek bepaalt in de 

basis waar het geld heen gaat en hoeveel geld er beschikbaar is voor de sport. De Nederlandse 

sportraad, een onafhankelijk adviesorgaan, wordt door NOC*NSF als belangrijke actor gezien en 

wordt daarom meegenomen in de directe institutionele omgeving van de Nederlandse 

talentontwikkeling. 

De sportbonden spelen ook een belangrijke rol. De bonden zijn volgens de respondenten, naast de 

afhandeling van ledencorrespondentie, het organiseren van competities, het bewaken van de 

kwaliteit van de sport en het onderhouden van contact met het VWS, NOC*NSF en lokale overheden, 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de talenten en het bepalen de sportspecifieke inhoud van 

de trainingsprogramma’s. De CTO’s, NTC’s en RTC’s vallen onder de sportbonden en worden door de 

sportbonden (deels financieel) ondersteund. De CTO’s (nu de TeamNL centra), de NTC’s en de RTC’s 

worden net als de topsportverenigingen en clubs veelal genoemd. De respondenten noemen dat 

trainers en coaches een belangrijke rol spelen in de Nederlandse talentontwikkeling. Een RTC, maar 

ook een NTC of CTO is niet alleen het instituut, maar ook de mensen die daar werken en de waarden, 

regels en normen van het instituut uitdragen.  

De topsportorganisaties worden als belangrijke partners van de RTC’s gezien. Zij ondersteunen en 

adviseren de regionale trainingscentra, hebben contact met de bonden en beschikken over een groot 

netwerk in de sport. Daarnaast zijn ook het Almeers Kenniscentrum Talent (AKT), met als product het 

Athletic Skills Model12 (ASM), hogescholen en sportbedrijven partners van een RTC.  

Inzicht in de institutionele actoren en hun rol in dit institutionele veld is belangrijk, aangezien dit 

helpt bij het inzichtelijk maken van de (machts)verhoudingen tussen de verschillende actoren. Inzicht 

in deze machtsverhoudingen helpt bij het beantwoorden van de vraag over hoe een schijnbaar 

irrationele en niet-legitieme keuze gemaakt kan worden. Het VWS en het NOC*NSF zijn in deze 

omgeving de machtigste actoren. De sportbonden en de trainingscentra zijn afhankelijk van het VWS 

en NOC*NSF.  

In figuur zeven zijn de institutionele actoren geplaatst. De pijlen geven de verbanden aan en wanneer 

er institutionele producten zijn genoemd, zijn die onder de actoren geplaatst. Institutionele 

producten kunnen bestaan uit boeken en nota’s, maar ook uit (informele) discussies en/of 

vergaderingen zoals een ALV (Furusten, 2013). De genoemde actoren begeven zich in de directe 

omgeving van de Nederlandse talentontwikkeling. Zoals te zien is zijn er een groot aantal actoren 

betrokken bij de Nederlandse talentontwikkeling. De hiërarchie lijkt tot op heden top-down te zijn, 

aangezien het beleid door de actoren boven in de figuur voornamelijk bepaald wordt.  

 

 

 

 

 

 

 
11 (de heersende regeringspartij en de wethouders sport in de provincies) 
12 Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de sport waarbij 
alle partijen vanuit een gefundeerde visie samenwerken en de beweger centraal staat 
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7.1.3 Isomorfisme rondom de Nederlandse talentontwikkeling  
De sportbonden hanteren eenzelfde soort piramidale structuur met betrekking tot de 

talentontwikkeling. De opleidingsstructuur bestaat uit een RTC, en NTC en een CTO. De 

gelijkvormigheid van de sportbonden kan verklaard worden door de afhankelijkheid van de financiële 

middelen. De sportbonden zijn namelijk erg afhankelijk van de financiële (machts)middelen van het 

VWS en NOC*NSF. In § 7.2 wordt verder op deze machtsmiddelen ingegaan. Doordat er aan de 

financiële middelen en subsidies eisen zitten, kan er door het VWS en NOC*NSF gestuurd worden op 

het door de sportbonden gevoerde beleid. Door deze eisen gaan de sportbonden steeds meer op 

elkaar lijken. Dit proces wordt door Dimaggio & Powell (1983) “coercive isomorphism” genoemd. 

Deze vorm van isomorfisme zou organisaties kunnen dwingen een bepaalde structuur te gebruiken 

(Slack & Hinings, 1994) en kan een verklaring geven voor de gelijksoortige opleidingsstructuur van de 

sportbonden.  

In eerste instantie lijkt er geen sprake te zijn van “mimetic isomorphism”, omdat er uit de resultaten 

niet opgemaakt kan worden dat organisaties elkaar uit onzekerheid kopiëren. Door het wegvallen 

van de RTC’s zou er onzekerheid kunnen ontstaan over wat de juiste opleidingsstructuur is. Deze 

onzekerheid zou tot “mimetic isomorphism” kunnen leiden, aangezien de verschillende actoren niet 

precies weten wat de juiste vorm is en zij elkaar gaan imiteren om legitiem te blijven. De mate 

waarop de organisaties elkaar imiteren en welke organisatie geïmiteerd wordt, vertelt ons ook iets 

over de verhoudingen in het werkveld. De organisatie die geïmiteerd wordt is blijkbaar sterk/machtig 

genoeg om een eigen keuze te maken.  

De derde en laatste vorm van isomorfisme is “normative isomorphism”. Dit is een vorm van 

isomorfisme die ingaat op de collectieve normen en waarden die binnen een organisatorisch veld 

heersen (Dimaggio & Powell, 1983). Dit houdt in dat door de professionalisatie en de daarmee 

gepaard gaande ervaringen die werknemers vanuit hun opleiding hebben, organisaties steeds meer 

op elkaar gaan lijken. Uit de vergaarde data is niet op te halen dat deze vorm van isomorfisme 

Figuur 7. De institutionele omgeving rondom de 
regionale talentontwikkeling 
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plaatsvindt. Door de professionalisering van de sport vindt deze vorm van isomorfisme echter wel 

plaats.  

Isomorfisme kan ook teruggezien worden in eenzelfde manier van handelen op bepaalde 

ontwikkelingen. Wanneer de manier van handelen gelijkvormig is toont dit isomorfisme aan. De 

reacties kunnen dus ook inzicht geven in de machtsverhoudingen. In de volgende paragraaf wordt er 

gekeken naar verschillende ontwikkelingen binnen de institutionele omgeving en de reacties van de 

actoren daarop.  

7.1.4 Trends en  bewegingen ten aanzien van de Nederlandse sport  
In deze paragraaf zijn de door de respondenten genoemde maatschappelijke trends en institutionele 

bewegingen beschreven. De respondenten hebben verschillende ontwikkelingen genoemd die van 

invloed zijn op de institutionele omgeving waarin zij zich bevinden. Met de kennis van de door 

Furusten (2013) genoemde trends en bewegingen kunnen de door de respondenten genoemde 

ontwikkelingen opgedeeld worden in de categorie maatschappelijke trend of inistitutionele 

beweging.  

Een institutionele beweging is een proces waarbij meerdere organisties min of meer tegelijkertijd 

een soortgelijke handeling, maatregel en/of organisatievorm gaan hanteren (Furusten, 2013). Een 

beweging is ondereel van een grotere context, namelijk een maatschappelijke trend. Een dergelijke 

trend is niet tijd of plaats gebonden, maar wel langdurig en diep verweven met de maatschappij 

(Furusten, 2013).  

7.1.4.1 De vermaatschappelijking van de sport  

De vermaatschappelijking van de sport wordt door verschillende respondenten (NOC*NSF, 

sportbonden, provinciale topsportorganisaties en RTC’s) benoemd. De vermaatschappelijking is iets 

wat volgens hen al langer speelt en niet alleen in deze institutionele omgeving, maar sport breed. 

Deze ontwikkeling heeft volgens de respondenten impact op de bestuurlijke en beleidsmatige 

keuzes. De actoren in deze institutionele omgeving moeten steeds meer kijken hoe zij een 

maatschappelijke rol kunnen vervullen. Wanneer zij dit niet doen, zou er legitimiteit verloren kunnen 

worden. Het onderstaande citaat uit het interview met medewerkers van de Triathlonbond, dat in 

weliswaar in andere woorden in elk interview terugkomt, toont de vermaatschappelijking aan: 

“Wat kan je voor je omgeving terugdoen als topsport. Dat is wel een ontwikkeling waar we wat mee 

moeten” (Triathlonbond, 2021) 

7.1.4.2 Het consumentisme van de sporters   
Met name de sportbonden en de RTC’s zien dat de sporters zich steeds meer als consumenten gaan 

gedragen, waardoor de ledenaantallen al een tijdje teruglopen. Deze ontwikkeling wordt als 

consumentisme gezien, waarbij de sporter steeds minder lang bij eenzelfde sport blijft en gaat doen 

wat hij of zij op dat moment leuk vindt. Bij individuele sporten heeft het ongebonden sporten 

volgens de respondenten minder impact dan bij teamsporten. De respondenten geven aan dat het 

consumentisme ook nauw samen hangt met het ongebonden sporten. Het volgende citaat geeft 

weer hoe de respondenten het consumentisme zien: 

“Ja het is gewoon een landelijke beweging dat Nederlanders gewoon steeds minder en minder aan 

het verenigen zijn, dus mensen zijn steeds meer transactioneel sport aan het beleven” (RTC, 2021) 

Het consumentise lijkt samen te vallen met de door Schnabel (2004) genoemde individualisering, 

waarin hij stelt dat mensen niet in hun vrijheid belemmerd willen worden. Het sporten (in 

verenigingsverband) en de daarbij behorende vrijwilligerstaken en de vaste trainingstijden wordt 
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door mensen vaak als een vrijheidsbeperking ervaren. Het aanbod van de sportbonden, de 

sportverenigingen en de RTC’s zou hierop aangepast moeten worden, waarbij rekening gehouden 

wordt met de vraag van de sporters.  

7.1.4.3 Teruglopende ledenaantallen binnen de sport 

De sportbonden, enkele provinciale topsportorganisaties en RTC’s geven aan dat het teruglopen van 

de ledenaantallen bij de sportverenigingen en de sportbonden een vervelende ontwikkeling is. Niet 

alle sportbonden worden door deze ontwikkeling getroffen. Enkele bonden waarbij de beoefening 

van de sport wél door kan gaan, bijvoorbeeld de tennisbond, zien de ledenaantallen juist toenemen. 

Dit zou voor een deel ook samen kunnen hangen met het consumentisme van de sporters. 

Inidviduele sporten als tennis zijn vaak makkelijker op ieder moment in te plannen, waardoor de 

sporter geen vrijheidsbeperking ervaart. Hierop wordt in het interview met een medewerker van de 

badmintonbond nog een aanvulling gedaan, die aangeeft dat de binnensport nog meer is afgenomen 

dan bijvoorbeeld buitensport: 

“De populariteit van binnensporten is denk ik wel echt afgenomen. Dat kun je ook wel zien aan 

bijvoorbeeld ons ledenaantal. Dat is flink gekelderd de laatste jaren en ook qua jeugd” 

(Badmintonbond, 2021) 

7.1.4.4 Corona en de gevolgen voor de sport 

Alle actoren geven aan dat de corona(crisis) invloed heeft op de organisatie. Bij de ene sport is de 

impact groter dan bij de andere sport. Zoals de situatie er nu uitziet lijkt het een tijdelijke situatie te 

zijn die het sporten tijdelijk onmogelijk heeft gemaakt. Het citaat hieronder geeft de impact van 

corona goed aan en wordt door andere respondenten, weliswaar in andere woorden, ondersteund: 

“Corona heeft best wel een hele grote impact. Op onze organisatie en op onze sport.” 

(Teakwondobond, 2021) 

De impact waar de Teakwondobond het over heeft, heeft betrekking tot de teruglopende 

ledenaantallen, de soms lastige financiële situaite en de keuzes die gemaakt moet gaan worden 

tussen de moderne en de tradionele sportbeoefening. Door NOC*NSF wordt echter ook een 

positieve kant aan de coronacrisis gezien. Dat neemt niet weg dat NOC*NSF in het interview erkent 

dat deze ontwikkeling voor pijn en zorgen in de sportwereld zorgt. NOC*NSF is er wel van overtuigd 

is dat de sport hier van leert en er sterkt uitkomt.  

7.1.4.5 Samenwerking tussen organisaties  

Met name de Proviniciale topsportorganisaties, de CTO’s en de Olympische netwerken zien het 

samenwerken als een belangrijke ontwikkeling. Er is aan de ene kant meer vraag naar samenwerking 

tussen verschillende partijen om bijvoorbeeld de talentontwikkeling op te zetten, maar daarnaast 

wordt het samenwerken volgens de respondenten sinds het wegvallen van de cofinanciering steeds 

meer een voorwaarde om een kwalitatief sterkt talentontwikkelingprogramma te ontwikkelen. Het 

volgende citaat toont aan hoe de respondenten voor een deel tegen het samenwerken aankijken: 

“Alleen ga je sneller, maar samen ga je verder” (Olympisch Netwerk, 2021) 

De samenwerking tussen verschillende organisaties komt terug in de door Furusten (2013) 

genoemde inistitutionele beweging “organization”. Furusten (2013) stelt dat wanneer organisaties 

door samen te werken efficientere en goedkopere oplossingen kunnen vinden, de middelen tussen 

organisaties onderling verplaatst worden in plaats van via de markt. Door samen te werken kunnen 

de organisaties in dit institutionele veld machtsmiddelen zoals kennis, tijd en expertise uitwisselen. 
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Aangien deze uitwisseling door samenwerking al plaatsvindt, lijkt het voordeliger te zijn dan deze 

middelen via de markt in te winnen.  

7.1.4.6 Maatschappelijke trends en institutionele bewegingen 

De trends en bewegingen vormen samen de indirecte institutionele omgeving. De indirecte omgeving 

geeft de actoren in de institutionele omgeving als het ware een focus voor op de lange termijn. Op 

basis van deze ontwikkelingen worden de keuzes in het werkveld voor een deel gemaakt. Dit zijn 

namelijk de ontwikkelingen waarop ingespeeld moet worden. Daarnaast wordt het inspelen hierop 

door de andere actoren in het werkveld als legitiem gezien. Op basis van de resultaten en de analyse 

zijn de trends, ontwikkelingen en bewegingen in tabel vijf geplaatst. Dit overzicht vormt de indirecte 

institutionele omgeving rondom de Nederlandse talentontwikkeling. De onderstaande trends en 

bewegingen hebben invloed op de (beleidsmatige)keuzes die de verschillende actoren maken. 

Maatschappelijke trend  Ontwikkeling Institutionele beweging 

Consumentisme   Corona Samenwerken 

Vermaatschappelijking  Teruglopende ledenaantallen  

    
  

 

De ontwikkelingen zijn gebeurtenissen in het werkveld waar organisaties op moeten reageren. De 

inistitutionele beweging is een reactie op een bepaalde ontwikkeling. De teruglopende 

ledenaantallen zijn te verklaren vanuit de maatschappelijke trend “consumentisme” en kunnen als 

consequentie van de maatschappelijke trend(s) gezien kunnen worden. Corona is niet te verklaren 

vanuit een maatschappelijk trend. Doordat de sportbonden met daaronder de RTC’s en de 

provinciale topsportorganisties hier allemaal op reageren door meer samen te werken, toont dit 

isormorfise in de manier van handelen aan. Het samenwerken sluit aan bij de institutionele beweging 

die Furusten (2013) als “organization” beschrijft. De gelijkvormigeheid van handelen onder de 

actoren geeft het institutionele karakter van de omgeving weer.  

7.1.5 De organisaties en het gevoerde sportbeleid 
Deze paragraaf maakt duidelijk wat het beleid en de rol is van de verschillende actoren met 

betrekking tot de Nederlandse talentontwikkeling. Een korte analyse maakt inzichtelijk of het 

gevoerde beleid correspondeert met de verwachtingen van de zojuist behandelde directe en 

indirecte institutionele omgeving.  

7.1.5.1 De hiërarchische verhoudingen binnen de sportbonden 

Het doel van de sportbonden is om een zo goed mogelijk talentprogramma op te zetten om 

topspelers af te leveren én om ervoor te zorgen dat er een overkoepelende organisatie in Nederland 

is voor de desbetreffende sport, waar clubs en verenigingen in collectief verband de actualiteiten en 

activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast is er sprake van een stukje kwaliteitsbewaking van de 

sportbeoefening en de organisatie van sportcompetities. De sportbonden stemmen hier grotendeels 

hun beleid op af en ontvangen hiervoor een algemene subsidie van NOC*NSF.  

Het talentprogramma is ontwikkeld om talenten door te laten stromen vanuit de 

topsportverenigingen naar de RTC’s, naar de NTC’s en uiteindelijk naar Papendal. De sportbonden 

geven aan dat zij elkaar via NOC*NSF redelijk makkelijk kunnen vinden en hierdoor goed samen 

kunnen werken om de talentprogramma’s zo goed mogelijk te organiseren. Het volgende citaat toont 

aan dat sportbonden verbindingen zoeken en samen proberen te werken om de lagen uit de huidige 

piramidale structuur te verbinden en sterker te maken: 

Tabel 5. Overzicht maatschappelijke trends, ontwikkelingen en institutionele bewegingen 
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“waar wij ons heel erg op focussen is toch ook hoe kunnen we die verbinding zoeken en hoe kunnen 

we al die lagen in de piramide nou zodanig met elkaar verbinden en sterker maken” (badmintonbond, 

2021) 

De hiërarchische verhoudingen binnen de sportbond zijn afhankelijk van de grootte van de sport. De 

Triathlonbond en de Taekwondobond geven aan dat zij een platte structuur en korte lijntjes hebben. 

Op die manier kan er snel geschakeld worden tussen de hoofdcoach talentontwikkeling, de technisch 

directeur en de trainer. Ook de Badmintonbond reageert soortgelijk, maar schaart vindt zichzelf geen 

kleine sportbond. Zij geven aan dat middelgrote tot kleine sportbonden vaak eenzelfde soort 

organisatie hebben, maar dat de grotere bonden zoals de KNVB vaak logger en hiërarchischer zijn. 

7.1.5.2 NOC*NSF als belangenbehartiger van de sportbonden 

Het doel van de afdeling talentontwikkeling van NOC*NSF is om effectievere en efficiëntere 

opleidingsprogramma’s te ontwikkelen. NOC*NSF geeft aan dat de sportbonden verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van de talentontwikkelingsprogramma’s. NOC*NSF is sparringpartner en co-

financier van de sportbonden. NOC*NSF geeft aan dat ze beleid vanuit de praktijk proberen te 

voeren in plaats van beleid vanuit de theorie. NOC*NSF merkte namelijk dat de sportbonden in de 

praktijk tegen andere dingen aanliepen dan wat de theorie voorschreef. Daarnaast wordt er gekeken 

naar hoe de topsport zo relevant mogelijk gemaakt kan worden voor de maatschappij. Dit 

beleidspunt sluit aan bij de vermaatschappelijking, die ook door de respondenten is genoemd. 

Er wordt in de interviews aangegeven dat NOC*NSF kaders heeft waarbinnen met elkaar gewerkt en 

gedacht wordt over de talentontwikkelingsprogramma’s. NOC*NSF initieert en betrekt de 

sportbonden. De sportbonden komen vervolgens zelf met ideeën over de opzet. Die Ideeën toets 

NOC*NSF daarna bij het VWS. Het VWS blijft dus leidend, aangezien zij het beleid van de 

sportbonden goed moeten keuren voor NOC*NSF de subsidie aan de bonden toe kan kennen. 

Wanneer er niet binnen de kaders gewerkt wordt, krijgen de bonden geen financiering. Dit inzicht 

maakt deels inzichtelijk hoe de machtsverhoudingen in de institutionele omgeving liggen en hoe 

machtig het VWS en NOC*NSF zijn. 

Het is opvallend veel actoren (de sportbonden, de RTO’s en het olympisch netwerk) een andere rol 

van NOC*NSF verwachten. De rol van NOC*NSF is op regionaal niveau volgens hen te beperkt, 

aangezien er veel van de regionale talentontwikkeling verwacht wordt. Daarnaast wordt er 

aangegeven dat NOC*NSF belangenbehartiger van de bonden zou moeten zijn, maar dat dit nu niet 

het geval is. Het volgende citaat maakt duidelijk dat NOC*NSF hier volgens enkele actoren nog in 

tekort schiet: 

“Ze zouden belangenbehartiger kunnen zijn en ze zouden aandacht kunnen vragen voor het belang 

van het ontwikkelen van je talenten als mens, en als sporter” (Olympisch Netwerk, 2021) 

7.1.5.3 RTC’s en de ontwikkeling van de sporttalenten 

De rol van de RTC’s bevat, volgens alle respondenten, het opleiden van talenten, zodat ze door 

kunnen stromen naar een NTC en later naar Papendal. Het doel is om jonge talenten op te leiden, 

zodat zij later olympische medailles kunnen halen. Daarnaast is er voor de RTC’s ook een rol 

weggelegd met betrekking tot de ontwikkeling van talenten op algemeen gebied. Ze moeten leren 

wat juist is, en hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Bij de vechtsport ziet men in dat door talenten 

mee te laten trainen er meerwaarde gecreëerd kan worden. Meer dan alleen het ontwikkelen van 

een topsporter. Een van de gesproken RTC’s geeft duidelijk aan wat voor meerwaarde een RTC kan 

hebben in de algemene ontwikkeling en “opvoeding” van een talent als mens: 
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“Ik heb aan twee handen te weinig voorbeelden van jongens die ik in de afgelopen 15 jaar 

waanzinnige dingen heb kunnen laten doen op een mat, waarvan ik zeker weet dat ze anders op een 

andere manier, op een ander domein (crimineel), ondernemend waren geweest.” (RTC, 2021) 

Het gevoerde beleid sluit aan bij de omschreven rol. Wel zien de verschillende respondenten in het 

kader van de financiering van de RTC’s een rol voor de sportbonden. De bonden erkennen het belang 

van de RTC’s, maar hebben lang niet altijd genoeg middelen om de RTC’s te ondersteunen.  

7.1.5.4 De ondersteunende rol van de provinciale topsportorganisaties 

De respondenten omschrijven de rol van de provinciale topsportorganisaties als ondersteunend aan 

de talentontwikkeling. De provinciale topsportorganisaties zijn in staat inhoudelijk mee te denken en 

kunnen hun netwerk inschakelen voor het organiseren van kennisbijeenkomsten voor de talenten die 

trainen bij een RTC. Zij helpen de regionale talentontwikkeling te faciliteren en ondersteunen waar 

mogelijk. De provinciale topsportorganisaties omschrijven hun rol als de schakel tussen het landelijk 

en het regionaal beleid. De afstemming is soms complex, aangezien het regionaal beleid soms afwijkt 

van het landelijk beleid en omgekeerd. De specifieke rol van een provinciale topsportorganisatie 

hangt van de organisatie af. In de ene provincie zal er vooral coördinerend gewerkt worden, terwijl er 

in een andere provincie ook financiering vanuit de provinciale topsportorganisatie gerealiseerd kan 

worden. Volgens de provinciale topsportorganisaties is de regionale talentontwikkeling een 

meerwaarde voor het sportniveau en de ontwikkeling van de talenten naast het sporten. Daarom 

blijven zij de regionale talentontwikkeling ondersteunen.  

Het Olympisch netwerk heeft eigenlijk eenzelfde rol als de provinciale topsportorganisaties. Zij 

hanteren echter een andere naam. Het Olympisch netwerk Noord-Holland werkt samen met 

verschillende partners, waaronder de provinciale topsportorganisaties om talenten te helpen het 

maximale uit hun sportcarrière te halen. Zij faciliteren de RTC’s zelf met behulp van de cofinanciering 

van NOC*NSF. Zij hadden veel contact met de talenten en zijn ook sport-overstijgend bezig. Dit houdt 

in dat de RTC-trainers sportinhoudelijk met de talenten bezig zijn en het Olympisch netwerk bijdraagt 

aan de rest van de ontwikkeling van de talenten. De volgende uitspraak van een respondent binnen 

het Olympisch netwerk Noord-Holland geeft weer hoe zij en de provinciale topsportorganisaties 

bezig zijn met de (algemene) ontwikkelingen van de sporters: 

“Waar ik naar streef is dat als iemand de overstap maakt naar een NTC, dat dat rugzakje, die 

facetten, van voeding, op de hoogte zijn, prestatiegedrag en inhoud, dat je dat allemaal afgevinkt 

hebt, voordat je daar heen gaat” (Olympisch netwerk Noord-Holland, 2021) 

7.1.5.5 De adviseur én uitvoerder van het nationaal sportbeleid 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat NOC*NSF de uitvoerder is van het nationaal 

sportbeleid, maar dat zij dit wel afstemmen met het VWS. Dit komt overeen met de bevindingen 

vanuit de literatuur. Hierin is te vinden dat het NOC*NSF het VWS adviseert en vervolgens ook het 

uitvoerende orgaan is. Doordat NOC*NSF de rol van adviseur, uitvoerder van het beleid, en de 

subsidieverstrekker vervult, vragen sommige respondenten zich af of deze verschillende rollen elkaar 

niet in de weg zitten. NOC*NSF gaf in het interview aan dat wanneer iedereen integer handelt, zij dit 

niet als een probleem ervaart. Desondanks geven verschillende respondenten aan dat toen het VWS 

de middelen verdeelde zij dit als prettiger ervaarden. 

Nu de rol van de verschillende actoren en het nationaal sportbeleid besproken is, is het duidelijk wat 

de verschillende rollen van de organisaties zijn in deze institutionele omgeving. Door te voldoen aan 

de verwachtingen van andere actoren en daarbij de eigen doelstelling te behalen blijft een actor 

legitiem. Het nationale sportbeleid (§ 3.3) geeft aan dat er gefocust wordt op een “sportieve 

samenleving waarin iedereen kan kiezen voor een gezonde en actieve leefstijl” en dat er naar een 
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top-10 klassering op de olympische spelen gestreefd wordt. Maar hoe zorgen de organisaties, die het 

beleid hebben opgesteld, ervoor dat de andere organisaties in het institutionele veld bijdragen aan 

het behalen van de doelstellingen? Door het bezit van machtsmiddelen kunnen het VWS en het 

NOC*NSF invloed uitoefenen op de sportbonden en de RTC’s. In de volgende paragraaf zijn de 

machtsmiddelen, de verhoudingen en de invloed die daardoor uitgeoefend kan worden, uitgewerkt 

7.2 Machtsverhoudingen en de invloed op besluitvormingsprocessen  
In hoeverre hebben machtsverhoudingen en ingezette machtsmiddelen invloed op de besluitvorming 

en in hoeverre zijn de genomen besluiten rationeel en legitiem? In deze paragraaf wordt uiteengezet 

welke machtsmiddelen de actoren hebben en hoe deze middelen ingezet zijn om verhoudingen te 

beïnvloeden. Vervolgens is er aan de hand van de theoretische concepten met betrekking tot macht 

duiding gegeven aan de naar voren gekomen betekenissen. De analyse wijst uit of de 

machtsmiddelen en machtsverhoudingen invloed hebben gehad en/of een rol hebben gespeeld in 

het gevoerde besluitvormingsproces om te stoppen met de cofinanciering van de Nederlandse 

Talentontwikkeling.  

Macht is de mate waarin een actor, in een bepaalde verhouding, in staat is om zijn eigen wil uit te 

voeren, ongeacht de tegenstand van andere actoren (Uphoff, 1989). In dit institutionele veld is er 

sprake van machtsrelaties tussen de organisaties. Bij een transactie, stroom of verbinding tussen 

verschillende organisaties wordt er volgens Oliver (1990) gesproken over interorganisatorische 

relaties en interorganisatorische macht. Deze vorm van macht wordt bepaald door de grootte en het 

bezit van (machts)middelen en zorgt ervoor dat de machtigste organisatie het vermogen heeft om 

een strategie te kiezen, doordat zij de input van de andere organisatie kan beïnvloeden (Oliver, 

1990).  

7.2.1 Geld en leden als belangrijkste machtsmiddelen  
Uit de interviews komt naar voren dat geld het belangrijkste machtsmiddel is. Alle actoren zijn 

afhankelijk van geld voor het voeren van beleid. Zonder geld kunnen zij geen beleid voeren. De 

onderstaande quote wordt door alle respondenten erkend en geeft de situatie weer: 

“In Nederland kan je niks bereiken zonder geld” (Olympisch Netwerk/RTC, 2021) 

De respondenten geven aan dat geld een schaars middel is. Met name kleinere bonden, die in 

tegenstelling tot de grotere bonden minder middelen kunnen genereren, zijn gevoelig voor financiële 

prikkels. Een gebrek aan middelen zorgt er volgens Oliver (1990) voor dat organisaties macht of 

invloed proberen uit te oefenen op organisaties die het schaarse middel, in dit geval geld, willen 

gebruiken. De actor die geld kan verstrekken, door bijvoorbeeld subsidies zou in dit geval dus macht 

uit kunnen oefenen op de actoren, die dat geld nodig hebben voor het uitvoeren van hun beleid en 

hun trainingsprogramma’s. 

De respondenten geven aan dat NOC*NSF het geld van het VWS verdeelt. NOC*NSF geeft zelf aan 

dat het geld komt van het VWS en de Nederlandse Loterij. NOC*NSF verstrekt subsidies aan bonden 

voor de bondsorganisatie, maar daarnaast financierde NOC*NSF tot voor kort ook mee aan de RTC’s. 

Deze cofinanciering ging volgens de respondenten gepaard met een soort erkenning. De erkenning 

vanuit NOC*NSF was een vorm van macht naar de gemeente en provincies toe. Onderstaand citaat 

maakt duidelijk hoe een RTC erkenning vanuit NOC*NSF kon krijgen: 

“Als je aan een aantal procedurele eisen voldeed kon je een soort erkenning krijgen als RTC vanuit 

NOC*NSF.” (Olympisch netwerk/ RTC, 2021) 
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Zo goed als alle respondenten erkennen dat, door het wegvallen van de cofinanciering en de 

daarmee gepaarde erkenning, het lastiger wordt om de gemeente en de provincie mee te krijgen in 

het financieren van de RTC’s. Zij zien NOC*NSF uiteindelijk als verantwoordelijke en als NOC*NSF de 

RTC’s niet meer erkent, zien zij ook geen nut meer in het financieren van de RTC’s. Het belang van de 

erkenning van NOC*NSF wordt in onderstaand citaat uit het interview met een RTC-manager 

duidelijk én toont aan dat de erkenning ook een soort machtsmiddel is: 

“Mijn overtuiging zit wel in de richting dat als NOC*NSF hiermee stopt, dat ook de provincie twee keer 

achter z'n oren gaat krabben, en dat de gemeente nog steeds wel de ambitie heeft, maar met alleen 

de financiering vanuit de gemeente wordt het voor ons echt wel heel erg ingewikkeld om dezelfde 

kwaliteit te beiden”. (RTC, 2021) 

De geïnterviewde sportbonden geven aan dat zij niet de financiële middelen hebben om de 

talentontwikkelingsprogramma’s zonder financiële steun uit te voeren. De sportbonden geven aan 

dat hun sportspecifieke deskundigheid en kennis als middel ingezet kan worden.  

In dit onderzoek zijn kleine tot middelgrote bonden gesproken. Deze bonden geven aan dat de 

grotere sportbonden meer en makkelijker middelen kunnen genereren en dus makkelijker zelf de 

talentontwikkelingsprogramma’s kunnen draaien. De grotere sportbonden zijn dus minder 

afhankelijk van de middelen van het VWS en NOC*NSF, doordat zij de (financiële) middelen 

makkelijker kunnen generen. 

Er wordt door een aantal actoren genoemd dat grotere sportbonden, bonden met meer leden, 

kennis, tijd en geld, vaker om hun mening gevraagd worden en beter de ingangen weten te vinden bij 

bijvoorbeeld NOC*NSF. Dit wijst erop dat actoren met (machts)middelen vaker gevraagd worden en 

hun mening belangrijker geacht wordt. Uit het volgende citaat wordt duidelijk dat dit in dit 

institutionele veld opgaat: 

“Grotere bonden worden wel vaker benaderd voor hun mening”. (Badmintonbond) 

De grotere sportbonden hebben vaak ervaren bestuurders, meer tijd en meer geld. Oliver (1990) 

geeft aan dat macht wordt bepaald door de grootte en het aantal middelen van een organisatie. Het 

is op basis van de theorie logisch dat de grotere sportbonden vaker betrokken worden. 

De genoemde machtsmiddelen in deze institutionele omgeving zijn geld, leden, tijd, kennis en 

ervaring. Machtsmiddelen kunnen er volgens Oliver (1990) voor zorgen dat organisaties macht en/of 

invloed uit kunnen oefenen op andere organisaties en daardoor het beleid en de strategie uit kunnen 

zetten. Het beschikken over middelen is dus de manier om het beleid uit te zetten en de strategie te 

bepalen. NOC*NSF heeft de meeste middelen en zij voert het beleid uit. Dit komt ook overeen met 

de bevindingen vanuit de literatuur, waarin aangegeven wordt dat NOC*NSF het sportbeleid in 

Nederland uitvoert. Het bezit van machtsmiddelen is cruciaal om het sportbeleid uit te zetten. Door 

het bezit van machtsmiddelen en de daardoor gecreëerde machtsverhoudingen kunnen andere 

actoren in de institutionele omgeving beïnvloed worden om het, door de machthebbende 

organisatie ontwikkelde, beleid (deels) uit te voeren. 

7.2.2 Machtsverhoudingen tussen de actoren  
In de vorige paragraaf zijn de machtsmiddelen in deze institutionele omgeving besproken. Nu wordt 

er gekeken naar hoe de inzet van middelen in de omgeving machtsverhoudingen vormt. Uit de data 

blijkt dat NOC*NSF de sportbonden voor een groot deel financiert. De bonden zijn dus afhankelijk 

van NOC*NSF en houden met het aanvragen van de subsidie rekening met de subsidie-eisen van 

NOC*NSF. Het volgende citaat maakt duidelijk hoe de verhoudingen liggen: 



43 
 

“Plat gezegd, degene die betaalt, die bepaalt.” (Provinciale topsport organisatie, 2021) 

De respondenten geven aan dat NOC*NSF machtig is en veel regie heeft in dit institutionele veld. De 

verhouding lagen vroeger anders. Destijds verdeelde het VWS het geld en was NOC*NSF vooral de 

uitvoerende partij met betrekking tot het sportbeleid. De verantwoording werd toen aan het VWS 

afgelegd. Het Olympisch netwerk en enkele gesproken bonden vonden deze verhouding prettiger, 

aangezien de macht volgens hen toen beter verdeeld was.  

De betrokken gemeente en provincie financieren de RTC’s voor een groot deel. De bonden geven aan 

dat ook met deze financieringsvoorwaarden rekening gehouden moet worden. Er is dus eenzelfde 

soort verhouding als met NOC*NSF. Daarbij komt dat de gemeente en de provincie kijken naar 

NOC*NSF. Zij zien volgens de respondenten ook in dat NOC*NSF verantwoordelijk is voor het 

sportbeleid en dat als NOC haar handen van de regionale trainingscentra aftrekt, de gemeente en de 

provincie hier ook anders tegenaan gaan kijken. Er kan gesteld worden dat de gemeente en de 

provincie voor een deel beïnvloed worden door de keuze van NOC*NSF. De steun van een machtige 

organisatie als NOC*NSF is voor een gemeente en/of provincie belangrijk.  

Zoals te lezen zijn de bonden en de RTC’s afhankelijk van de financiële NOC*NSF en de gemeente en 

de provincie. De ondersteunende organisaties zijn nauwelijks tot niet afhankelijk van NOC*NSF, 

aangezien zij niet afhankelijk zijn van de cofinanciering. Zij worden gefinancierd door de provincie 

en/of de gemeente. Het is de vraag of deze verhoudingen ook invloed hebben op het 

besluitvormingsproces en op hoe de actoren, zoals bijvoorbeeld de bonden, zich niet uitspreken ten 

opzichte van de huidige ontwikkeling om te stoppen met de cofinanciering. Door de afhankelijkheid 

van middelen kan een niet-legitieme keuze schijnbaar doorgedrukt worden. 

7.2.3 Het besluitvormingsproces omtrent de stop van de cofinanciering 
In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van het besluitvormingsproces rondom de keuze om te 

stoppen met de cofinanciering vanuit de perspectieven van de verschillende actoren. Vervolgens 

wordt er vanuit het perspectief van de respondenten gekeken naar de ervaringen en betekenissen 

met betrekking tot het gevoerde proces besproken. 

7.2.3.1 Het door NOC*NSF geïnitieerde besluitvormingsproces  

Het besluitvormingsproces om te stoppen met de cofinanciering van de RTC’s is door NOC*NSF 

geïnitieerd. NOC*NSF gaf aan dat zij signaleerde dat niet alle cofinanciering op de bestemde plek 

terecht zou komen. Dat was voor NOC*NSF reden om de kwaliteit van de RTC’s nader te 

onderzoeken. Er is een evaluatierapport opgesteld. De belangrijkste punten uit het interne 

evaluatierapport (samenvatting evaluatie RTO 2020), dat door NOC*NSF (2020)13 is opgesteld en 

verstuurd naar de betrokken actoren, zijn hieronder te vinden: 

• Het budget van NOC*NSF is te versnipperd ingezet (€5000 per programma) om een 

kwaliteitsslag te maken; 

• Het aantal gemeenten (19) dat mee investeert is beperkt gebleven; 

• Er landt, ondanks de cofinanciering van NOC*NSF, relatief weinig (extra) financiering in de 

talentontwikkeling en/of instroomprogramma’s; 

• Instroomprogramma’s zijn onvoldoende onderdeel geworden van de opleidingsstructuur van 

sportbonden. Bonden tonen nauwelijks de noodzaak van instroomprogramma’s aan in het 

realiseren van de topsportdoelstellingen; 

 
13 Bron afkomstig van NOC*NSF (niet publiekelijk toegankelijk) 
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• Er is, na 6 jaar investeren en inzet, weinig inzicht op de kwaliteitsverbetering die door het 

RTO wordt gerealiseerd. 

NOC*NSF geeft in het interview en het evaluatierapport aan dat er met een aantal CTO/RTO 

managers, topsportorganisaties en TD’s is gesproken. De CTO-managers zouden contact opnemen 

met hun achterban, dus met de RTC’s en de rest van de partners. De communicatie verliep altijd op 

deze manier. Volgens NOC*NSF is er tijdens verschillende overleggen over deze casus gesproken en 

is er tijdens de ALV democratisch en aan de hand van een zorgvuldig proces besloten om definitief te 

stoppen met de cofinanciering. Het volgende citaat van NOC*NSF geeft weer waar de definitieve 

keuze is gemaakt en geeft daarmee inzicht in het besluitvormingsproces: 

“Dat besluit is uiteindelijk genomen in de algemene ledenvergadering. Dus daar hebben alle bonden 

over meegestemd en dat is een traject geweest van input verzamelen van technisch directeuren en 

input verzamelen vanuit de team-NL centra. De informatie meerdere keren voordragen in de 

adviesgroep topsport en uiteindelijk is het meegenomen, omdat er financiële consequenties aan vast 

zaten, in de algemene ledenvergadering. Daar is erover gestemd” (NOC*NSF, 2021) 

7.2.3.2 De ontevredenheid van de sportbonden  

De sportbonden geven aan dat een projectmanager van NOC*NSF heeft gebeld. Dit telefoontje werd 

als een interview gezien over het gehele topsportonderdeel. De geïnterviewde sportbonden hadden 

niet het idee dat dat telefoontje de input was voor de evaluatieronde waarop het besluit om te 

stoppen met de cofinanciering van de RTC’s gebaseerd is. De geïnterviewden van de triathlonbond 

zeiden hier het volgende over: 

“Dat belrondje bleek later al de evaluatieronde. Ja, ik ben bevraagd, maar ik had niet het idee dat het 

om die 5000 euro ging, die ondersteuning, dat ging over de hele leerlijn en centraliseren of over de 

wensen om niet te centraliseren, dat ging gewoon over het hele plaatje. En één facet daaruit was de 

ondersteuning van de RTC's en dat ging eigenlijk om het oneigenlijk gebruik van het geld. 

(Triathlonbond, 2021) 

Daarnaast geeft de Taekwondobond aan dat zij überhaupt niet betrokken zijn. De Badmintonbond is 

wel betrokken maar geeft aan dat de besluitvorming een beetje vaag was. Volgens de sportbonden 

heeft er geen stemming plaatsgevonden tijdens de ALV, zoals NOC*NSF aangaf. De respondenten 

gaven in de interviews aan dat ze meer voor een voldongen feit zijn gesteld. Daarnaast vragen de 

bonden zich af wie er op die ALV aanwezig waren, aangezien er volgens verschillende bonden vaak 

maar een beperkt gezelschap aanwezig is op een ALV én dat gezelschap vooral bestaat uit TD’s van 

de grotere (machtigere) bonden. 

De sportbonden hebben het besluitvormingsproces niet als goed ervaren. Ze zijn niet tevreden over 

hoe het proces is verlopen en ze zijn hierin nauwelijks meegenomen. Aansluitend hierop geven de 

RTC’s aan dat zij helemaal niet zijn meegenomen in dit proces. Wel erkennen de RTC’s dat het aan de 

sportbond is om hun mee te nemen in een dergelijk besluit. Daarvoor moeten de sportbonden wel 

op de hoogte zijn. Het lijkt alsof het door NOC*NSF geïnitieerde “democratisch” proces niet geheel 

democratisch is verlopen en niet iedereen bij de stemming is betrokken. 

7.2.3.3 De matige ervaringen met het besluitvormingsproces van NOC*NSF  

De gesproken provinciale topsportorganisaties zijn het met de sportbonden eens en zijn niet te 

spreken over het gevoerde besluitvormingsproces. Ze vragen zich zelfs af of de evaluatie wel 

uitgevoerd is. De verschillende provinciale organisaties hebben veel sportbonden gesproken waarvan 

niemand gehoord had over de door NOC*NSF uitgevoerde evaluatie. Een respondent geeft aan dat 

zij niet bij het onderzoek zijn betrokken en dat de argumenten in het evaluatierapport van NOC*NSF 



45 
 

onzin zijn. Met behulp van de €5000 en de erkenning vanuit NOC*NSF wordt in een aantal gevallen 

een ton uit de regio gehaald om de RTC’s te runnen. Het volgende citaat toont aan dat de provinciale 

topsportorganisaties niet te spreken zijn over het gevoerde besluitvormingsproces: 

”Het traject met NOC*NSF, ja en slecht qua inhoud, en slecht gerund” (Provinciale 

topsportorganisatie, 2021) 

Terwijl NOC*NSF zegt dat de bonden mee zijn genomen op de ALV beweren de provinciale topsport 

organisaties dat dit niet het geval is. Zij geven aan dat de sportbonden geen idee hadden waarover 

gestemd was, aangezien de keuze om te stoppen met de cofinanciering verpakt was in een enorm 

boekwerk, waaruit niet herleid kon worden dat dit de keuze was die gemaakt ging worden. Het 

volgende citaat toont aan hoe de keuze was verpakt in het document voor de ALV: 

“Het was een cryptogram voor hoogbegaafden en dan nog” (Olympisch Netwerk, 2021) 

De topsportorganisaties hebben met TD’s van sportbonden gesproken en die gaven aan dat deze 

keuze nog nooit als kant en klaar besluit was gepresenteerd. Het lijkt erop dat de bonden en de 

provinciale topsportorganisaties niet voldoende op de hoogte zijn gesteld met betrekking tot het 

besluit om te stoppen met de cofinanciering. Er wordt gezegd dat het besluitvormingsproces “an 

sich” best goed ingericht is, maar dat de verkeerde actoren zijn betrokken. Wanneer mensen tijdens 

een ALV moeten stemmen zonder dat zij op de hoogte zijn, kan dit volgens de respondenten niet tot 

goede resultaten leiden. De volgende uitspraak maakt duidelijk hoe het merendeel van de 

respondenten over de stemming denkt: 

“Inspraak zonder inzicht lijdt tot uitspraak zonder uitzicht. Je kan niet stemmen en zeggen van ik kan 

verwijzen naar een stemming als er klapvee in de zaal zit, als er mensen in de zaal zitten die absoluut 

niet weten waar ze over stemmen. Dan kan je zeggen dat er is gestemd. Procedureel heb je dan gelijk, 

maar je had ook bij 30 apen kunnen vragen van wat gaan we doen” (Olympisch Netwerk) 

Met name de provinciale topsportorganisaties twijfelen aan de oprechtheid van het 

besluitvormingsproces en zij zijn dan ook niet te spreken over de gebeurtenissen. Ze vragen zich 

hardop af waarom er niet transparant en democratisch gehandeld is en zij hebben het gevoel dat 

NOC*NSF vanuit een ivoren toren handelt. 

Het valt op dat de provinciale topsportorganisaties enorm uitgesproken zijn. Wel sluiten de 

bevindingen bij de bevindingen van de sportbonden aan. Het proces in ieder geval niet zo ervaren 

zoals dat het door NOC*NSF bedoeld is. De ervaringen van NOC*NSF en de gesproken organisaties 

liggen ver uit elkaar. De respondenten zien het belang van de regionale trainingsprogramma’s in en 

betreuren hoe het proces is verlopen.  

7.2.4 Macht met betrekking tot het besluitvormingsproces  
De machtsmiddelen geld, kennis, tijd en ervaring zijn de belangrijkste machtsmiddelen in dit 

institutionele veld (zie § 7.2.1). De organisaties die deze middelen bezitten zijn dus het machtigst. De 

respondenten geven aan dat NOC*NSF en daarna de grotere sportbonden de meeste 

machtsmiddelen bezitten. Zij kunnen volgens de theorie macht en invloed uitoefenen op minder 

machtige organisaties. Ook de provincie en de gemeente kunnen macht uitoefenen door het bezit 

van machtsmiddelen.  

Het besluitvormingsproces is volgens bijna alle respondenten niet correct verlopen. De sportbonden 

geven aan dat zij niet of nauwelijks betrokken zijn. De stemming heeft plaatsgevonden op de ALV, 

maar de kleinere bonden geven aan dat hier vaak alleen de TD’s van de grotere bonden zitten. Ook 

wordt er verteld dat grotere bonden vaker om hun mening gevraagd worden, aangezien de TD’s daar 
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vaak langer zitten en er meer ervaring hebben. De machtsmiddelen lijken dus terug te komen in de 

mate van betrokkenheid in dit besluitvormingsproces. Er lijkt meer waarde gehecht te worden aan de 

mening van de grotere bonden (met meer machtsmiddelen), dan aan de mening van de kleinere 

bonden. Macht lijkt dus invloed te hebben gehad op het besluitvormingsproces. De partijen met 

relatief weinig macht in deze institutionele omgeving zijn ontevreden over het proces en tegen de 

gemaakte keuze. Ook de partijen die niet direct afhankelijk zijn van NOC*NSF, zoals de regionale 

topsportorganisaties, zijn ontevreden over het proces.  

De machtige partij (NOC*NSF) en de initiator van de keuze om te stoppen me de cofinanciering, lijkt 

tevreden. Het lijkt erop alsof NOC*NSF samen met enkele andere (machtige) actoren het 

besluitvormingsproces in deze institutionele omgeving grotendeels gevormd hebben. Dit houdt in 

dat er door de druk van de machtige actoren niet altijd een rationele of volledig legitieme keuze 

wordt gemaakt. De keuze lijkt voor NOC*NSF legitiem, maar voor de gesproken sportbonden en de 

provinciale topsportorganisaties niet. Door de grote afhankelijkheid van de sportbonden lijken zij 

indirect gedwongen te worden om de keuze legitiem te vinden, of in ieder geval gedwongen weinig 

weerstand te bieden. 

De provinciale topsportorganisaties en het olympisch netwerk geven aan dat het mogelijk is dat de 

bonden wellicht weinig weerstand hebben durven bieden, aangezien zij zo afhankelijk zijn van 

NOC*NSF. Het volgende citaat geeft weer hoe de provinciale topsportorganisaties (waaronder het 

Olympisch netwerk) hier tegenaan kijken:  

“Je moet niet bijten in de hand die je voedt. De bonden zijn afhankelijk van die financiering van 
NOC*NSF. Hoe hard ben je bereid op te staan, op te treden, tegen de organisatie die wel jouw 

topsportprogramma betaald.” (Olympisch netwerk, 2021) 

Dit zou voor de bonden een reden kunnen zijn om niet tegen NOC*NSF in te gaan. Aan de andere 

kant is NOC*NSF ook afhankelijk van de talenten die de bonden opleiden. Volgens de respondenten 

is de regionale talentontwikkeling een belangrijk onderdeel in de opleidingsstructuur. Het zou maar 

zo kunnen zijn dat NOC*NSF hier onvoldoende rekening mee heeft gehouden en vergeten is welke 

hand haar voedt met (top)talenten. 

Zoals te lezen is lijkt macht een grote rol te hebben gespeeld in het besluitvormingsproces. De 

minder machtige organisaties zoals de afhankelijkere sportbonden lijken overgeslagen te zijn door de 

machtigere organisaties. De stop van de cofinanciering en het achterliggende besluitvormingsproces 

wordt door een groot aantal actoren daardoor niet als legitiem ervaren. Dit zou kunnen leiden tot 

weerstand op de keuze en het keuzeproces. Door de macht die NOC*NSF bezit én door de onmacht 

van de afhankelijkere partijen, zal de weerstand waarschijnlijk geen opvolging krijgen. Het lijkt erop 

dat de afhankelijkere actoren min of meer gedwongen worden de keuze als legitiem te beschouwen, 

of in ieder geval geen weerstand durven uit te oefenen. 

7.3 Een kleine verandering met grote gevolgen voor de regionale talentontwikkeling  
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt wat talentontwikkeling vanuit zowel de literatuur als de praktijk 

inhoudt. Daarnaast is de huidige organisatiestructuur besproken. Tot slot zijn de verschillende 

argumenten voor en tegen de stop van de cofinanciering (de indirecte centralisatie) en de effecten 

daarvan kort uiteengezet. 

7.3.1 Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is een complex proces en vindt vaak in de kwetsbare periode van het talent plaats 

(van Bottenburg, De Bosscher, De Knop, Shibli & Bingham, 2006). Talentontwikkeling gaat over het 

ontwikkelen van persoonsfactoren, bindingsfactoren en omgevingsfactoren, waarbij het potentieel 
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van een talent door onder andere goede begeleiding gerealiseerd kan worden (van Rossum, 1993) 

(Williams & Reilly, 2000). Het belang van goede begeleiding wordt door alle respondenten genoemd. 

Het belang van de aandacht voor het talent in de ontwikkelingsfase wordt door onderstaande 

uitspraak van een provinciale topsportorganisatie extra benadrukt: 

“Ieder transitiemoment vraagt veel van sporters, ouders, van de bond, van iedere betrokkene. Hoe 
beter je die begeleidt, hoe makkelijker en beter de route gaat” (Provinciale topsportorganisatie, 2021) 

Het Spliss model (§5.4.1) toont aan dat talentontwikkeling, trainingsfaciliteiten en het sportbeleid 

invloed hebben op de kwaliteit van de talentontwikkelingsprogramma’s. Het Sportbeleid en 

financiële middelen worden gezien als de input voor het model. Deze factoren hebben dus invloed 

op de andere factoren (Houlihan, 2009, in de Bosscher et al., 2015).  

7.3.2 De organisatiestructuur van de Nederlandse talentontwikkeling 
De huidige organisatiestructuur is decentraal, waarbij de RTC’s en de regionale en provinciale 

topsportorganisaties de talentontwikkeling in de regio oppakken. De regionale en provinciale 

topsportorganisaties hebben voornamelijk een ondersteunende rol (Buijs, 2007). De regionale 

trainingscentra leiden de talenten op, zodat zij de stap naar de NTC’s en CTO’s makkelijker kunnen 

zetten.  

De piramidale structuur wordt door alle respondenten genoemd en komt overeen met de structuur 

zoals deze in de contextbeschrijving omschreven is. Er wordt aangegeven dat deze structuur een jaar 

of 20 geleden nog niet geïntroduceerd was en dat er juist de afgelopen jaren gedecentraliseerd is, 

omdat landen zoals Australië en Duitsland met een decentrale opleidingsstructuur succesvol waren. 

Onder leiding van Terpstra ontstond in 2005 de opvatting om de breedtesport, de wedstrijdsport en 

de topsport met elkaar te verbinden. Het Olympisch Netwerk gaf in het interview aan dat de 

topsportbeleid-piramide ontstaan is door de opvatting van Terpstra. De huidige decentrale structuur 

is dus nog relatief jong. 

De respondenten geven aan dat de regionale talentontwikkeling essentieel is in de huidige 

opleidingsstructuur. Het belang van de regionale talentontwikkeling wordt door onderstaand citaat 

goed weergegeven: 

“Als mijn huis wegzakt komt dat omdat de fundering niet goed is, dat komt niet omdat de eerste 
verdieping slecht gebouwd is” (Provinciale topsportorganisatie, 2021) 

De regionale trainingen worden als fundament van de talentontwikkelingsprogramma’s gezien. Door 
de stop van de cofinanciering (en het wegvallen van de erkenning) dreigen de RTC’s en daarmee dus 
het fundament weg te vallen. Het wegvallen van de RTC’s  leidt zeer waarschijnlijk niet tot 
efficiëntere en effectievere talentontwikkeling, aangezien elk talent en elke sport anders is en er 
daarom juist veel sprake van variatie is. De verschillende actoren, behalve NOC*NSF, vragen zich af of 
de ontwikkeling een verbetering is. Zij zijn van mening dat de talentontwikkeling decentraal ingericht 
moet blijven.  

De meerwaarde van de regionale talentontwikkeling is volgens de respondenten groot. Door 

NOC*NSF wordt dit niet ontkend noch bevestigd. Echter is de huidige manier van financieren volgens 

NOC*NSF niet de juiste. Naast dat de regionale talentontwikkeling talenten opleidt erkennen de 

respondenten de meerwaarde van de huidige structuur. Het volgende citaat wordt door een groot 

deel van de respondenten ondersteund en geeft de meerwaarde van de RTC’s aan: 

“Zo’n RTC heeft niet alleen een functie van talenten opleiden en door laten stromen, maar zo’n RTC 
zorgt er ook voor dat je sportklimaat in je eigen provincie sterker wordt” (Provinciale 

topsportorganisatie, 2021) 
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7.3.3 De argumentatie omtrent de stop van de cofinanciering 
Aansluitend op de argumenten uit het evaluatierapport van NOC*NSF (2020)14 werd er in de 

interviews, door NOC*NSF, de Triathlonbond en de Taekwondobond, genoemd dat de cofinanciering 

niet altijd terecht zou komen waarvoor het bedoeld is. De cofinanciering zou door enkele partijen 

gebruikt worden voor het bekostigen van uren van een aantal medewerkers en niet voor het 

financieren van de bedoelde leerlijn. Enkele respondenten gaven aan dit standpunt te herkennen en 

vonden het ook logisch dat NOC*NSF hier kritiek op had. 

Verschillende respondenten geven aan dat de doorstroom van talenten van de RTC’s naar de NTC’s 

volgens NOC*NSF te summier is en dat dit punt heeft meegewogen in de gemaakte keuze. NOC*NSF 

haakt hier in het interview op aan en legt uit dat de verwachte kwaliteit niet is geleverd is: 

“In een groot aantal programma's is niet de kwaliteit of de verandering geleverd die we voor ogen 

hadden. Op basis daarvan hebben we gezegd, ja, we moeten niet maar blijven investeren als het 

maar over een hele kleine doelgroep gaat. Dan moeten we daar op andere manier naar kijken” 

(NOC*NSF, 2021) 

Een aantal respondenten zet vraagtekens bij dit argument en vraagt zich af hoe deze effecten zijn 

gemeten, aangezien zij van mening zijn dat er juist wel een goede doorstroom is. De RTC’s en de 

sportbonden geven aan dat het logisch is dat er niet elk jaar evenveel talenten doorstromen, omdat 

een opleiding een aantal jaar duurt en het ene talent zich sneller ontwikkelt dan het andere talent.  

In de interviews komt naar voren dat de respondenten denken dat NOC*NSF de talentontwikkeling 

efficiënter en effectiever in wil richten en het geld wil stoppen waar de meeste kans op olympische 

medailles zijn. Vanuit het perspectief van NOC*NSF zou dit een logische keuze zijn, aangezien zij de 

top-10 ambitie hebben. De sportbonden en RTC’s geven aan dat een opleidingstraject ongeveer acht 

jaar duurt. De opleidingsprogramma’s, waaronder de RTC’s, hebben die tijd nog niet gehad om hun 

kwaliteit, dus ook effectiviteit en efficiëntie, te bewijzen. De bonden, de RTC’s en de provinciale 

topsportorganisaties geven aan dat er daarom ook nog niet goed naar de kwaliteit van de effecten 

van de RTC’s gekeken kan worden.  

De €5000 vanuit NOC*NSF kan in principe gemist kan. Dit is namelijk veel te weinig om een RTC 

operationeel te houden. Dit komt overheen met de bevindingen van NOC*NSF, die aangeven dat het 

totaalbudget te versnipperd is ingezet. Wel wordt er aangegeven dat de erkenning die gepaard gaat 

met die cofinanciering vanuit NOC*NSF erg belangrijk is en dat andere partners van de RTC’s, zoals 

de gemeente en de provincie (die ruim 80% van een RTC financieren), daar veel waarde aan hechten. 

Het is duidelijk dat de institutionele actoren weerstand hebben op de argumenten die NOC*NSF 

aandraagt. De argumenten van NOC*NSF, zoals de relatief weinig opgehaalde extra middelen en de 

slechte doorstroom naar de NTC’s, lijken relatief makkelijk weerlegd te kunnen worden. 

Verschillende respondenten, waaronder de sportbonden en de provinciale topsportorganisaties 

geven aan dat zij denken dat de stop van de cofinanciering wellicht een noodzakelijke 

bezuinigingsronde is geweest óf een aanzet om de talentontwikkeling te centraliseren, aangezien 

NOC*NSF er volgens hen vanuit gaat dat het centraal aansturen van de talentontwikkeling tot een 

efficiënter en effectiever programma leidt. 

Het lijkt erop dat de argumenten van de respondenten niet (geheel) zijn meegenomen in het 

gemaakte besluit. De argumenten van de respondenten zijn namelijk tegen de stop van de 

cofinanciering en geven aan dat de regionale talentontwikkeling met de daarbij behorende RTC’s een 

 
14 Bron afkomstig van NOC*NSF (niet publiekelijk toegankelijk) 
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positief effect hebben én wellicht haast onmisbaar zijn. Het “gewicht” van de argumenten lijkt 

overeen te komen met de machtsverhoudingen in dit werkveld. Het lijkt alsof de organisaties met de 

meeste machtsmiddelen (NOC*NSF en de grotere bonden) minder waarde hechten aan de 

organisaties die voor een deel afhankelijk zijn van deze middelen (kleinere bonden, provinciale 

topsportorganisaties en RTC’s). De mening en de argumenten van de afhankelijke organisaties lijken 

minder belangrijk te zijn.  

7.3.4 De effecten van de stop van de cofinanciering 
Het directe effect van de stop van de cofinanciering is het wegvallen van de €5000 per RTC. Met 

name het wegvallen van de erkenning het probleem. Deze erkenning maakte het voor de provincie 

en de gemeente legitiem om de RTC’s te financieren en mede door het legitimiteitsstreven vanuit het 

perspectief van de gemeentes en de provincie kon de keuze om de RTC’s te financieren gemaakt 

worden. De respondenten verwachten dat de gemeente en de provincie zonder het keurmerk van 

NOC*NSF niet meer kunnen onderbouwen waarom zij geld uitgeven aan de RTC’s. Onderstaand 

citaat wordt door alle respondenten erkend en toont het belang van de erkenning vanuit NOC*NSF 

aan: 

“Op het moment dat zij dat weghalen en zeggen: nou, het maakt ons eigenlijk niet meer zo veel 
uit wat jullie doen, met dat stukje talentontwikkelingen, die s-2 twee laag. Ja, weet je, dat 

gemeentes en provincies dan ook denken van ja, dan hoeven wij er ook niet meer per se ons geld 
in te steken” (Badmintonbond, 2021) 

Ondanks dat de respondenten (op NOC*NSF na) aangeven dat zij door willen gaan met de RTC’s, is 

de kans volgens hen groot dat er een aantal om zullen vallen en dit negatieve gevolgen gaat hebben. 

Er wordt aangeven dat de talenten door het wegvallen van de RTC’s meer reistijd hebben en meer 

reiskosten en/of verblijfskosten moeten gaan maken. Mochten de talenten toch bij een RTC komen, 

dan wordt er verwacht dat het lastiger wordt om de trainingen vol te houden en de talenten door 

een gebrek aan perspectief sneller af zullen haken.  

De respondenten geven aan dat er door het wegvallen van de RTC’s minder kinderen bereikt zullen 

worden. De “kweekvijver” wordt dus kleiner. Hierdoor wordt er volgens de sportbonden en de RTC’s 

veel talent gemist. Dit zou juist een negatief effect hebben op de top-10 ambitie van NOC*NSF. 

Daarbij komt dat de talenten pas veel later instromen en een mindere scholing hebben op het gebied 

van topsport. Het volgende citaat geeft aan hoe een groot deel van de respondenten aankijkt tegen 

het missen van de opleiding op een RTC: 

“Als jij vanaf je basisschool naar de uni gaat heb je ook een probleem” (Olympisch Netwerk, 

2021) 

Mochten de RTC’s wegvallen dan zouden de talenten veel langer bij de (top)sportverenigingen 

moeten blijven. Dit is waar zij verder opgeleid worden totdat zij de stap naar een NTC kunnen maken. 

De veranderende structuur en de daarmee veranderende positie voor verenigingen, waarbij de 

verenigingen de talenten op moeten leiden totdat de talenten direct naar een NTC kunnen, wordt 

door de respondenten erkend. Zij vragen zich af of de verenigingen hier klaar voor zijn. Er wordt door 

de respondenten verwacht dat vooral de grote sporten met sterke verenigingen dit wel aankunnen, 

maar dat deze ontwikkeling lastig gaat worden voor de kleinere sporten. Het onderstaande citaat uit 

het interview met de Badmintonbond toont het summiere vertrouwen in de eigen verenigingen aan: 

“Dan gaat dat terug naar de clubs en dan moet je dus je talenten gaan halen uit verenigingen 

waarvan je dus geen idee hebt hoeveel ze hebben getraind en of het op kwaliteit is geweest, 

omdat het niet in je eigen handen is geweest. Dan ben je heel erg afhankelijk van een talent van 
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een speler en hoe een vereniging daarmee om is gegaan en daarom sta ik daar gewoon op dit 

moment totaal niet achter, omdat ik te weinig vertrouwen heb in de sterkte van onze 

verenigingen.” (Badmintonbond, 2021) 

Aan de hand van data wordt duidelijk dat het wegvallen van de RTC’s als negatieve ontwikkeling 

gezien wordt. Er wordt verwacht dat naast het wegvallen van talenten het wegvallen van de 

regionale talentontwikkeling ook negatieve effecten gaat hebben op de top-10 ambitie van 

NOC*NSF. In ieder geval de kleinere bonden lijken het lastig te gaan krijgen met het wegvallen van de 

regionale talentontwikkeling. De ogenschijnlijke kleine verandering (het wegvallen van de €5000) 

brengt grote implicaties met zich mee, namelijk de structuurverandering en het gelijkvormiger 

worden van de kleinere sportbonden. Het de vraag of de gelijkvormigheid voor alle sportbonden op 

moet gaan, aangezien er nu kwaliteit verloren lijkt te gaan doordat de verschillende actoren steeds 

meer op elkaar gaan lijken en dát juist voor de kleinere bonden niet altijd haalbaar en/of de beste 

optie lijkt. 

7.4 De institutionele omgeving en de invloed op de besluitvorming 
In de vorige paragrafen zijn de resultaten gepresenteerd en geanalyseerd. Op basis hiervan wordt er 

in deze paragraaf een slotanalyse gepresenteerd, waarin de verbanden en de belangrijkste punten in 

het licht van de hoofdvraag besproken worden. In de institutionele omgeving waarin deze casus zich 

afspeelt zijn een groot aantal actoren te vinden (§ 7.1.2). Het overzicht van de institutionele 

omgeving is een vrij hiërarchisch model, waarbij de actoren bovenaan het model het 

(nationale)sportbeleid ontwikkelen en samen met de andere actoren uitvoeren. Het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NOC*NSF bezitten de middelen om het beleid uit te 

voeren. NOC*NSF verdeelt de middelen over de sportbonden. Het top-down beleid lijkt logisch, 

aangezien de afhankelijkheid van de middelen van het NOC*NSF en het VWS groot is. Het is ook reëel 

om te zeggen dat juist de sportverenigingen, onder aan het model, belangrijk zijn. De talenten die 

later Olympische medailles moeten halen om de top-10 ambitie te behalen worden in eerste 

instantie opgepikt bij de sportverenigingen. De sportverenigingen en RTC’s lijken wellicht niet erg 

belangrijk, maar niets is minder waar. Door de stop van de cofinanciering dreigen de RTC’s weg te 

vallen. Het lijkt alsof de actoren bovenaan de opleidingsstructuur zijn vergeten hoe belangrijk de rol 

van de sportverenigingen en de RTC’s is. De onderste laag vormt namelijk de basis voor de 

Nederlandse sportinfrastructuur. De keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale 

talentontwikkeling kan op korte termijn best effectief zijn, maar het lijkt niet de beste keuze voor de 

lange termijn. Het heeft er alle schijn van dat de keuze gemaakt is door de in deze institutionele 

omgeving machtige organisaties. De respondenten hebben veel weerstand op bovengenoemde 

keuze. Zij zijn het niet eens met het gemaakte besluit en berouwen dat zij niet zijn meegenomen in 

het besluitvormingsproces. De afhankelijke actoren kunnen niet volledig tegen de gemaakte keuze 

ingaan. Zij uiten hun weerstand wel in verschillende overleggen en middels een brief aan NOC*NSF, 

maar daar blijft het tot op heden bij. De weerstand van de actoren geeft aan dat het besluit volgens 

hen niet democratisch gemaakt is, maar dat het volgens NOC*NSF wel zo is. Het besluit wordt 

logischerwijs niet als (volledig) legitiem gezien. 

Het onderzoek van Grix en Phillpots (2011) maakt duidelijk dat, ondanks de intentie om een meer 

horizontale machtsverdeling te creëren, de afhankelijkheid van de middelen toch zorgt voor 

hiërarchie. Aangezien het VWS de machtsmiddelen bezit en NOC*NSF de middelen verdeelt, zijn zij 

de machtige organisaties en kunnen zij invloed uitoefenen op de afhankelijke organisaties. 

Machtsverhoudingen zorgen ervoor dat een machtige actor een andere actor iets tegen zijn of haar 

wil kan laten doen (Oliver, 1990). Door het bezit van de machtsmiddelen kunnen het VWS en 

NOC*NSF andere organisaties in het werkveld beïnvloeden en/of druk uitoefenen omtrent bepaalde 
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keuzes. Dit doen zij door eisen/voorwaarden te stellen aan de verstrekte middelen. De afhankelijke 

organisaties moeten vervolgens aan deze eisen voldoen om de middelen te ontvangen. Doordat de 

afhankelijke organisaties aan dezelfde eisen en voorwaarden moeten voldoen, ontstaat er 

isomorfisme onder de afhankelijke sportbonden.  

De machtsmiddelen in deze institutionele omgeving zijn geld, leden, kennis, ervaring en tijd. De 

teruglopende ledenaantallen bij de bonden is dan ook een vervelende situatie, aangezien de bonden 

hierdoor ook inkomsten verliezen. De bonden verliezen op twee aspecten machtsmiddelen en macht 

ten opzichte van andere actoren uit deze institutionele omgeving. Uit de data blijkt dat NOC*NSF in 

deze context het meeste macht heeft. De sportbonden zijn afhankelijk van het geld (en de 

bijbehorende erkenning) dat NOC*NSF verdeelt. De NTC’s en de RTC’s zijn op hun beurt afhankelijk 

van het beleid van de bonden. Doordat de sportbonden afhankelijk zijn van de toegewezen gelden, 

kan NOC*NSF macht uitoefenen op de sportbonden. Hierdoor kunnen de bonden autonomie en 

zeggenschap verliezen. Ondanks de argumenten van de sportbonden, de RTC’s en de provinciale 

topsportorganisaties met betrekking tot de meerwaarde die de regionale talentontwikkeling heeft, 

stopt de cofinanciering. Het argument van NOC*NSF is gebaseerd op een evaluatierapport. De 

respondenten hebben twijfels over de oprechtheid van dit evaluatierapport. 

De voorwaarden aan de door NOC*NSF verstrekte middelen leiden tot isomorfisme, doordat de 

afhankelijke actoren zoals de sportbonden aan de voorwaarden moeten voldoen gaan zij namelijk 

steeds meer op elkaar lijken en wordt hun gedrag ook steeds gelijkvormiger. Dit komt overeen met 

de bevindingen van Grix en Phillpots (2011), die aangeven dat ‘coercive isomorphism’ door 

subsidievoorwaarden in de sport plaatsvindt. Doordat de actoren afhankelijk zijn van de middelen, is 

er net als in het onderzoek van Grix en Phillpots (2011), sprake van een asymmetrische 

machtsverhouding, waarbij de machtsrelaties voor een groot deel gebaseerd zijn op de “resource 

dependency”. De gelijkvormige manier van handelen (samenwerken) met betrekking tot corona en 

de teruglopende ledenaantallen toont het institutionele karakter van het werkveld wederom aan. 

Het lijkt erop dat de in deze institutionele omgeving machtigste actoren de keuze om te stoppen met 

de cofinanciering hebben gemaakt. De argumenten van de afhankelijke actoren (de sportbonden, de 

NTC’s, de RTC’s en in minder mate ook de provinciale topsportorganisaties) lijken aan de kant 

geschoven te zijn. Doordat de sportbonden afhankelijk zijn, is het de vraag of zij überhaupt tegen de 

gemaakte keuze in kunnen/willen gaan. De afhankelijke actoren moeten voor NOC*NSF ook legitiem 

blijven, aangezien ze de middelen nodig hebben. De verhoudingen lijken dus zo te liggen dat de 

machtigste actor, eventueel samen met een aantal andere machtige actoren, de keuzes voor de rest 

van de institutionele omgeving kunnen maken. Wanneer er op deze manier naar het proces gekeken 

wordt kan er gesteld worden dat macht en met name de grote afhankelijkheid door de schaarste aan 

geld, impact heeft gehad op het gevoerde besluitvormingsproces.  

De bevindingen maken inzichtelijk hoe de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen in dit 

institutionele veld liggen en hoe het bezit van machtsmiddelen en de daardoor gecreëerde 

interorganisatorische verhoudingen invloed hebben gehad op het gevoerde besluitvormingsproces 

om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling. Het bezit van 

machtsmiddelen lijkt bijna een soort vetorecht te geven bij het maken van besluiten in de 

desbetreffende institutionele omgeving. De institutionele actoren hebben getracht zich tegen de 

keuze te bewegen, maar dit had weinig tot geen effect. Dat machtsverhoudingen/ 

interorganisatorische afhankelijkheidsrelaties kunnen zorgen voor een gebrek aan autonomie en 

zeggenschap bij de afhankelijke actoren en/of organisaties is duidelijk, aangezien de afhankelijke 

organisaties aan de opgestelde voorwaarden moeten voldoen om middelen te krijgen.  
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Oliver (1990) beschrijft dat de machthebbende organisatie, in deze casus NOC*NSF en het VWS, de 

strategie kan bepalen en dat de afhankelijke organisaties, de bonden en de organisaties die 

daaronder hangen, moeten gehoorzamen bij een gebrek aan middelen (resource dependency). Dit 

lijkt ook in deze casus plaats te hebben gevonden. De machtsverhoudingen ‘an sich’ zijn niet erg en 

goed te verklaren vanuit de afhankelijkheid van de middelen, maar de implicatie voor de regionale 

talentontwikkeling is het steeds gelijkvormiger worden van de opleidingsstructuur van de 

sportbonden. De kleinere bonden en actoren die een grote rol spelen in de regionale 

talentontwikkeling, die op haar beurt een belangrijke rol speelt in het opleiden van talenten die later 

olympische medailles moeten halen, worden overschaduwd door de grotere bonden en NOC*NSF. Zij 

lijken de sportspecifieke opleiding niet meer in te kunnen vullen zoals zij denken dat goed is, maar 

moeten zich voegen naar de ideeën van bijvoorbeeld NOC*NSF. Door de gelijkvormigheid, die door 

de grote afhankelijkheid van geld en de stop van de cofinanciering gecreëerd wordt, lijkt regionale 

kennis, kunde, kwaliteit met betrekking tot de talentontwikkeling en voor een deel ook de identiteit 

van de unieke sporten met betrekking tot de talentontwikkeling verloren te gaan. De 

gelijkvormigheid in dit werkveld lijkt dus geen positieve ontwikkeling.  

De analyse van de resultaten, in combinatie met de bevindingen van de literatuur, maken het 

mogelijk om in de conclusie antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen. Daarnaast kan er aan de 

hand van de vergaarde data in combinatie met de analyse antwoord gegeven worden op de (in de 

wetenschappelijke relevantie genoemde) ontbrekende kennis omtrent deze specifieke institutionele 

omgeving in combinatie met de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen tussen de actoren én de 

invloed van deze machtsverhoudingen met betrekking tot het gevoerde besluitvormingsproces om te 

stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling. 

8. Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag beantwoord. Eerst worden de deelvragen behandeld, zodat 

daarop aansluitend een zo volledig mogelijk antwoord op de hoofdvraag gegeven kan worden. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 

“Welk inzicht biedt de institutionele theorie in de betekenissen van betrokken actoren bij het 

besluitvormingsproces rondom de regionale talentontwikkeling?” 

8.1 De beïnvloeding van afhankelijke actoren 
De eerste deelvraag luidt als volgt: 

“Wat leert de theorie ons over de institutionele verhoudingen in de sport en hoe beïnvloeden deze 

verhoudingen de beleidskeuzes?” 

De institutionele omgeving is een set van regels die bepalen wat legaal, sociaal en psychologisch 

toegestaan is (Furusten, 2013). De institutionele verhoudingen zijn relaties tussen verschillende 

actoren in het desbetreffende werkveld. Het werkveld met de daarbij behorende actoren, waarin dit 

onderzoek zich afspeelt, is te vinden in figuur zeven. Deze actoren vormen samen de directe 

institutionele omgeving. De relaties, die de verschillende actoren met elkaar hebben, vormen onder 

andere de verhoudingen. De volgens Oliver (1990) beschreven interorganisatorische (machts)relaties 

spelen een rol in de verhoudingen tussen de verschillende actoren.  

Deze interorganisatorische verhoudingen worden bepaald door de grootte van een organisatie en 

geven controle over de regels/voorwaarden met betrekking tot de uitwisseling van producten, het 

vermogen om een strategie te kiezen, de effectiviteit een dwangmatige strategie te beïnvloeden en 

(deels) de input van andere organisaties te bepalen (Oliver, 1990). De eventuele schaarste van 
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middelen leidt er volgens Oliver (1990) toe dat organisaties meer gaan samenwerken, wat ook in dit 

institutionele veld door de actoren wordt gedaan. De resultaten tonen aan dat het hebben van 

machtsmiddelen, waaronder kennis, tijd, ervaring en het belangrijkste geld, zorgen voor macht en 

aanzien. Geld is altijd een machtsmiddel, de sportbonden zijn hiervan erg afhankelijk. NOC*NSF en 

het VWS kunnen door de voorwaarden die aan de verstrekte middelen zitten, het beleid van de 

sportbonden deels bepalen. Kennis, tijd en ervaring worden door de organisatie ingezet wanneer 

hierom gevraagd wordt. Desalniettemin zorgen deze middelen voor machtsverhoudingen, maar 

creëren ze niet direct een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van andere actoren. Uit de resultaten 

blijkt dat door het bezit van deze middelen de organisatie eerder betrokken wordt bij 

besluitvormingsprocessen. Macht beïnvloedt de verhoudingen in dit veld zodanig, dat de actoren 

met de machtsmiddelen druk uit kunnen oefenen op de actoren die afhankelijk zijn van de 

desbetreffende middelen. Het is duidelijk dat geld het schaarste middel is en veel van de 

afhankelijkheid relaties hierop gebaseerd zijn. 

Doordat de sportbonden aan de subsidievoorwaarden moeten voldoen gaan zij steeds meer op 

elkaar lijken. Deze gelijkvormigheid is ook terug te zien in de gelijksoortige manier van handelen en 

vooral samenwerken (§ 7.1.3). De gelijksoortige manier van handelen kan vergeleken worden met de 

door Furusten (2013) genoemde institutionele beweging “organization”. Deze institutionele 

beweging vormt samen met de maatschappelijke trends “consumentisme” en 

“vermaatschappelijking” de indirecte institutionele omgeving waarin dit onderzoek zich afspeelt 

(tabel 5).  

Macht en machtsmiddelen beïnvloeden de keuzes en de verhoudingen tussen de actoren in dit 

institutionele veld. Dit komt overeen met de bevindingen van Grix en Phillpots (2011). De actoren 

met macht en machtsmiddelen kunnen voor een deel de keuzes in het institutionele veld maken, 

aangezien de rest van de actoren afhankelijk is van de machtsmiddelen. Door de afhankelijkheid zal 

er minder snel tegen de (door de machtigste actoren gemaakte) keuzes ingegaan worden, aangezien 

er anders een mogelijkheid bestaat dat zij geen middelen meer toegewezen krijgen en de 

afhankelijke(re) organisaties dan geen of onvoldoende middelen hebben om te blijven bestaan. De 

verhoudingen tussen de actoren in dit institutionele veld hebben de keuze dus beïnvloed.  

8.2 De twijfels rondom de argumentatie voor de stop van de cofinanciering 
De tweede deelvraag luidt als volgt: 

“Wat zijn de betekenissen rondom de stop van de cofinanciering vanuit het perspectief van de 

RTC’s, NTC’s/CTO’s, sportbonden en NOC*NSF?” 

De stop van de cofinanciering wordt door het merendeel van de actoren, waaronder de 

sportbonden, de RTC’s en de provinciale (top)sportorganisaties gezien als een indirecte centralisering 

of bezuiniging. De argumenten van NOC*NSF, zoals beschreven in het evaluatierapport, worden voor 

een groot deel door de respondenten weerlegd. NOC*NSF geeft aan dat er te weinig 

kwaliteitsverbetering plaats zou vinden, er te weinig extra financiering opgehaald zou worden en het 

budget überhaupt te versnipperd is ingezet.  

De beweegredenen/argumenten van de RTC’s, CTO’s, NTC’s en de provinciale topsportorganisaties 

komen zoals te lezen is in de resultaten- en analysesectie veelal overeen. De respondenten geven 

aan dat de centralisatie van de talentontwikkeling slecht zou zijn voor de algehele kwaliteit. De 

cofinanciering kan gemist worden, maar de erkénning van de RTC’s vanuit NOC*NSF, die met de 

cofinanciering gepaard gaat niet. De erkenning zorgt er namelijk voor dat andere partijen, zoals de 

gemeente en de provincie, willen meefinancieren. De RTC’s en de sportbonden zijn dus afhankelijk 
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van de erkenning van NOC*NSF, aangezien de gemeente en de provincie de RTC’s gemiddeld 

namelijk voor zo’n 80% financieren. Er wordt vervolgens aangegeven dat het wegvallen van de 

regionale talentontwikkeling desastreus is, er kwaliteit verloren zal gaan, er talent niet opgepikt gaat 

worden. Er wordt verwacht dat er meer talenten af gaan vallen door onder andere de hogere reistijd 

en kosten, die nu al voor veel talenten een probleem vormen. 

Beide kanten van dit verhaal hebben volgens zichzelf sterke argumenten en/of beweegredenen. 

Wanneer de verschillende argumenten en resultaten naast elkaar gelegd worden lijken de 

argumenten van NOC*NSF, die ten grondslag liggen aan de indirecte centralisatie, inhoudelijk niet 

erg sterk, aangezien ze door de respondenten vrij makkelijk weerlegd kunnen worden. Daarnaast is 

het tot op heden nog onduidelijk wie er überhaupt bij de door NOC*NSF uitgevoerde evaluatie 

betrokken is. NOC*NSF kan/wil dit ook niet toelichten in verband met de privacy. Dit zorgt in het 

werkveld voor onbegrip. Het gebrek aan transparantie zorgt ervoor dat er aan de oprechtheid van de 

beweegredenen van de stop van de cofinanciering getwijfeld wordt. 

8.3 De effecten van de stop van de cofinanciering op de talentontwikkeling 
De derde deelvraag luidt als volgt: 

“Wat leert de literatuur ons over sport-talentontwikkeling en hoe komt dat tot uiting in het 

nationaal sportbeleid?” 

Talentontwikkeling gaat over het ontwikkelen van persoonsfactoren, bindingsfactoren en 

omgevingsfactoren (van Rossum, 1993). Talentontwikkelingsprogramma’s zijn, door onder andere de 

goede begeleiding van het talent, volgens Williams & Reilly (2000) cruciaal in het realiseren van het 

potentieel van een topsporttalent. Alle respondenten erkennen de meerwaarde van de regionale 

talentontwikkeling. Er wordt aangegeven dat juist de regionale talentontwikkeling de basis vormt 

voor de talentontwikkeling-structuur zoals die nu in Nederland staat.  

Het SPLISS-model (§ 5.4.1) beschrijft verschillende factoren die van invloed zijn op de sportprestaties. 

De basis van het model bestaat uit financiën (pilaar 1) en sportbeleid (pilaar 2). Deze twee factoren 

hebben dus ook enorme invloed op de daadwerkelijke prestaties. De stop van de cofinanciering van 

de RTC’s zou als beleidsverandering gezien kunnen worden. Deze verandering leidt tot minder 

financiële input. De keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling 

heeft dus invloed op de kwaliteit van de Nederlandse talentontwikkeling. De andere pilaren vanuit 

het SPLISS-model zoals bijvoorbeeld de trainingsfaciliteiten, de talentidentificatie en het belang van 

(inter)nationale competities worden allemaal door de respondenten benoemd.  

De keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling heeft effect op de 

input van de Nederlandse talentontwikkeling. Het belang van talentontwikkeling komt tenslotte tot 

uiting in het nationaal sportbeleid, doordat er middelen beschikbaar gesteld worden en er beleid 

geschreven is. Nu het beleid en de middelen veranderen is het de vraag of en hoe de 

talentontwikkeling gaat veranderen. 

8.4 Het antwoord op de hoofdvraag 
Welk inzicht biedt de institutionele theorie ons in de betekenissen van de betrokken actoren met 

betrekking tot het gevoerde besluitvormingsproces? Vanuit de institutionele omgeving kan een 

bepaalde druk ontstaan. De indirecte omgeving bestaat uit sociale trends en institutionele 

bewegingen. De directe omgeving bestaat uit de actoren in het werkveld, de producten en de 

uitwisseling van producten. De institutionele omgeving vormt een soort handelings-kader. Binnen dit 

kader moet gehandeld worden en de handelingen binnen dit kader worden door de andere actoren 

in de omgeving als legitiem gezien. De institutionele theorie vertelt dat organisaties niet altijd 
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rationele, maar ook legitimiteitsgedreven keuzes maken. Door de druk vanuit de institutionele 

omgeving kunnen irrationele, door de institutionele actoren als legitiem beschouwde, keuzes 

gemaakt worden. Isomorfisme kan leiden tot irrationele keuzes en beïnvloedt het gedrag van de 

organisaties. Er is vastgesteld dat er in deze casus sprake is van “coercive isomorphism”. 

Machtige actoren kunnen invloed uitoefenen op actoren die afhankelijk zijn van bepaalde 

(machts)middelen zoals geld, tijd, kennis en ervaring. De theorie vertelt dat de machtsverhoudingen/ 

interorganisatorische verhoudingen bestaan uit relaties tussen actoren binnen de institutionele 

omgeving.  

De keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling kan als indirecte 

centralisatie gezien worden. Dat wordt in ieder geval door een deel van de respondenten zo 

geïnterpreteerd. De resultaten tonen aan dat zo goed als alle respondenten tegen de indirecte 

centralisatie zijn. Het lijkt dus ook geen rationele keuze te zijn met de kennis dat er een aantal jaar 

geleden, onder leiding van Erica Terpstra juist is gekozen voor een decentrale opleidingsstructuur. 

Alleen voor de komende Olympische spelen zou de focus op de topsport volgens de respondenten 

wél tot meer medailles kunnen leiden. De keuze om te stoppen met de cofinanciering lijkt voor 

NOC*NSF dan ook legitimiteitsgedreven te zijn, aangezien NOC*NSF met de zes ton die op jaarbasis 

bespaard wordt eventueel meer medailles op de eerstkomende spelen kan behalen. Op korte termijn 

zou de keuze om te stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling dus als 

rationeel (voor NOC*NSF) en legitiem gezien kunnen worden, maar op de lange termijn niet, 

aangezien de regionale talentontwikkeling, die volgens de respondenten van grote meerwaarde is 

met betrekking tot het opleiden van talenten, weg dreigt te vallen. 

Het besluitvormingsproces wordt door de initiator, NOC*NSF, als democratisch beschreven, maar 

door de respondenten niet als democratisch ervaren. Op basis van de bevindingen lijken de machtige 

actoren het besluitvormingsproces voornamelijk vorm gegeven te hebben. Verschillende partijen, 

waaronder enkele gesproken sportbonden, zijn namelijk niet betrokken. Daarnaast worden er 

vraagtekens gezet bij de oprechtheid van het evaluatierapport. Hierdoor lijkt de initiator aan 

legitimiteit te verliezen, maar blijven de andere actoren zo afhankelijk dat zij eigenlijk niets anders 

kunnen dan akkoord gaan. De machtsverhoudingen maken inzichtelijk hoe het kan dat de keuze, 

ondanks dat deze voor een groot aantal actoren én op de lange termijn irrationeel en niet-legitiem is, 

toch gemaakt is.  

Het lijkt erop dat NOC*NSF bij het nastreven van de top-10 ambitie vergeten is wie de talenten 

levert. De regionale talentontwikkeling vormt de basis voor de huidige opleidingsstructuur. Door het 

wegvallen van RTC’s is de kans groot dat er veel talent gemist gaat worden. Hoe minder talent er 

doorstroomt, hoe minder de kans op medailles uiteindelijk wordt. De titel van het onderzoek luidt 

daarom: niet bijten in de hand die u voedt. De titel is tweeledig. De sportbonden en de 

trainingscentra bijten niet in de hand van NOC*NSF, aangezien zij zo afhankelijk zijn van de 

(financiële) middelen. Het zou logisch zijn als NOC*NSF niet in de hand bijt van de regionale 

talentontwikkeling, die de talenten regionaal oppikt en ontwikkelt totdat zij door kunnen stromen 

naar een nationaal trainingsprogramma. Echter gebeurt dat laatste nu juist wel. 

9. Discussie 
Nadat de conclusie zojuist gepresenteerd is wordt er nu teruggeblikt op het onderzoek. Een aantal 

centrale keuzes met betrekking tot het onderzoek worden nader toegelicht en de onderzoeker 

reflecteert in deze paragraaf kritisch op het onderzoeksproces. Het doel was om inzicht te verkrijgen 

in de institutionele omgeving waarin de keuze is gemaakt om te stoppen met de cofinanciering van 
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de RTC’s, én belangrijker nog, om vanuit de institutionele theorie een verklaring te zoeken voor de 

schijnbaar irrationele keuze. Het is een interpretatief onderzoek, waarbij de bevindingen van de 

respondenten centraal staan. Aan de hand van de interpretaties van de respondenten in combinatie 

met de literatuurstudie zijn de resultaten, de analyse en de conclusie geschreven. 

De onderzoeker was gedurende het onderzoek zelf werkzaam/stagiair bij Sportservice Flevoland, een 

provinciale topsportorganisatie. Dit was enerzijds een voordeel, aangezien de onderzoeker hierdoor 

toegang had tot bepaalde documenten, zoals het inzicht in de wijze waarop de RTC’s in Flevoland 

gefinancierd zijn. Veel respondenten zijn contactpersonen van medewerkers van Sportservice 

Flevoland. De onderzoeker verwacht dat de respondenten hierdoor eerder geneigd waren mee te 

werken aan het onderzoek. Anderzijds was het voor de onderzoeker met name in het begin lastig om 

volledig neutraal te blijven aangezien de meningen van collega’s in meer of mindere mate invloed 

hebben. De onderzoeker merkte dat hij het soms ook lastig vond om in de interviews volledig 

neutraal te blijven, maar dit is mede door kritische vragen te stellen aan alle respondenten gelukt. 

Voorafgaand aan en na de interviews heeft de onderzoeker benadrukt dat hij objectief onderzoek 

doet. Het onderzoek is dus niet voor Sportservice Flevoland geschreven én de bevindingen van de 

respondenten zijn zo objectief mogelijk verwerkt, waarbij de onderzoeker geen rekening heeft 

gehouden met zijn persoonlijke mening en de mening vanuit zijn omgeving. Doordat er veel 

contacten van Sportservice Flevoland geïnterviewd zijn, en dit vaak organisaties zijn die nauw 

betrokken zijn met de regionale talentontwikkeling, zijn de resultaten enigszins beïnvloed en wordt 

er meer aandacht gegeven aan de kleinere en afhankelijkere institutionele actoren, waardoor de 

validiteit van het onderzoek niet volledig is. Wel is de betekenis vanuit de verschillende 

perspectieven over het besluitvormingsproces opgehaald en het onderzoek ruimschoots valide 

genoeg om een beeld te schetsen over de machtsverhoudingen met betrekking tot het gevoerde 

besluitvormingsproces. In de validiteit (§ 7.4.2) is beschreven dat het belangrijk is om neutraal te 

blijven en empathisch te zijn. De respondenten zijn in geen enkele mate door de onderzoeker 

gestuurd bij het beantwoorden van vragen. Uit de interviews bleek dat de respondenten onderling 

contact hadden gehad over de stop van de cofinanciering. Wellicht dat zij elkaar enigszins beïnvloed 

hebben en hun mening daardoor veelal overeenkomt, maar dat is slechts een aanname. De opnames 

zijn aandachtig teruggeluisterd voorafgaand aan het uitwerken. Het onderzoek kan daarom ook als 

valide gezien worden.  

In de aanleiding wordt gesproken over de centralisatie van de Nederlandse talentontwikkeling. Het is 

goed om te noemen dat deze centralisatie een indirect gevolg is van de keuze om te stoppen met de 

cofinanciering van de regionale talentontwikkeling. De hoofdvraag gaat daarom in op de keuze om te 

stoppen met de cofinanciering van de regionale talentontwikkeling. Het besluitvormingsproces, wat 

ten grondslag heeft gelegen aan de keuze om te stoppen met de cofinanciering, is onderzocht. Dit 

doet echter geen afbreuk aan de aanleiding en de probleemstelling, aangezien de indirecte 

centralisering van de Nederlandse talentontwikkeling nog steeds een actueel en relevant thema is en 

de keuze die hiertoe leidt is onderzocht. 

De respondenten geven een duidelijk beeld van hoe zij in het besluitvormingsproces hebben 

geparticipeerd en/of hoe zij het besluitvormingsproces ervaren hebben. NOC*NSF kon duidelijk 

vertellen waarop de keuze om te stoppen met de cofinanciering gebaseerd was en hoe het proces 

ingestoken was. De respondenten hebben het proces heel anders ervaren dan dat de intentie van 

NOC*NSF was, doordat sommige partijen niet zijn betrokken en er volgens de respondenten niet 

voldoende gecommuniceerd is en/of transparant is gehandeld. De onderzoeker ziet in dat er 

voornamelijk met middelgrote en kleine sportbonden is gesproken. Deze sportbonden zijn over het 

algemeen erg afhankelijk van de financiering vanuit NOC*NSF en worden zoals in het onderzoek 
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beschreven ook minder snel of niet betrokken bij dergelijke besluiten. Het is niet duidelijk hoe de 

grotere en machtigere bonden bij dit besluitvormingsproces betrokken zijn geweest en wat hun 

standpunt met betrekking tot de stop van de cofinanciering is. Dit onderzoek gaat dus eigenlijk meer 

in op de ervaringen van de meer afhankelijke actoren. Om nog meer inzicht te krijgen in de 

machtsverhoudingen zou ook met de grotere sportbonden gepraat moeten worden. Dit is dan ook 

een optie en aanbeveling voor een vervolgonderzoek, aangezien er dan beter inzichtelijk gemaakt 

kan worden hoe het hele werkveld erin staat en niet alleen vanuit het perspectief van de minder 

machtige organisaties.  

De resultaten zijn in principe niet bijzonder, aangezien ze overeenkomen met wat de literatuur ons 

voorschrijft. De literatuur geeft namelijk aan dat macht invloed heeft op besluitvormingsprocessen 

en dat er isomorfisme plaats kan vinden door bijvoorbeeld het voldoen aan subsidie-eisen. In deze 

casus gebeurt eigenlijk “niets geks” en de gebeurtenissen komen veelal overeen met de 

wetenschappelijke artikelen van Oliver (1990), Grix en Phillpots (2011) en Furusten (2013) die in het 

theoretisch kader zijn aangehaald. Wel is het interessant om te zien hoe de verhoudingen in dit 

institutionele veld liggen, hoe de verdeling van macht daarmee gepaard gaat én hoe dit 

keuzeprocessen beïnvloedt. Daarnaast zouden, in de meest ideale situatie, de inhoudelijke 

argumenten over de meerwaarde van de regionale talentontwikkeling (en de weerlegging van de 

argumenten uit het evaluatierapport van NOC*NSF) mijns inziens zwaarder mee moeten wegen dan 

de afhankelijkheid van middelen.  

Met de opgehaalde informatie is antwoord gegeven op de hoofd- en deelvraag. De te achterhalen 

informatie is dus verkregen. De gebruikte (wetenschappelijke) bronnen zijn betrouwbaar en daarom 

kan ervan uitgegaan worden dat de informatie die is gebruikt heeft geleid tot een betrouwbaar 

onderzoek. De resultaten zijn echter niet generaliseerbaar voor andere institutionele omgevingen, 

aangezien elke institutionele omgeving een uniek karakter heeft en de institutionele omgeving sport, 

zoals Bourdieu (1998) beschreef en in de wetenschappelijke relevantie benoemd is, relatief 

autonoom is met hele eigen en specifieke regels, waarden en normen. De verhoudingen liggen 

logischerwijs bij elke institutionele dus weer anders. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Topiclijst interviews 

Topiclijst interviews 

Introductie: 

- Toestemming vragen om op te nemen 
- Doel van onderzoek uitleggen: 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te vergaren over de verhoudingen tussen de verschillende 

actoren in het werkveld, waarin de keuze om te stoppen met de cofinanciering van de Nederlandse 

talentontwikkeling is gemaakt (de keuze die als centralisatie gezien zou kunnen worden) én om 

inzicht te verkrijgen in het onderliggende besluitvormingsproces rondom deze gemaakte keuze. 

Daarnaast kan er op basis van de bevindingen wellicht advies gegeven worden aan de betrokken 

actoren, over hoe zij zich het best kunnen bewegen in dit specifieke werkveld, met haar eigen 

normen, waarden en regels.  
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- Anonimiteit waarborgen 

De anonimiteit wordt gewaarborgd doordat er geen voor- en achternamen gebruikt gaan worden. 

Uw naam zal geanonimiseerd worden naar bijvoorbeeld respondent A. Uw functie zal niet worden 

genoemd, maar wel het type organisatie (een bond of een RTC) waar u werkzaam bent, aangezien dit 

voor mijn onderzoek van belang is. Doordat uw functie en de naam van de organisatie niet 

rechtstreeks genoemd is, zal u niet achterhaald kunnen worden en blijft u dus anoniem. 

Inleidende vragen (beeld krijgen van context): 

• Wat is uw functie en rol binnen de organisatie (en welke heeft u vervuld)? 

• Hoe lang bestaat de organisatie en waarom is de organisatie destijds in het leven geroepen? 

• Waar bent u tevreden over en wat kan er beter met de organisatie (op het gebied van de 
talentontwikkeling)? 

 

Institutionele omgeving 

 

• Welke partijen en actoren zijn vanuit uw perspectief van invloed op de talentontwikkeling? 
Zo ja, waar blijkt dat uit en hoe wordt er eventueel invloed uitgeoefend? 

• Wanneer er sprake van invloed is, op welke manier is de invloed van de eerdergenoemde 
partij zichtbaar? En waar blijkt dat dan uit? 

• Welke (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn van invloed op uw organisatie en zo ja, 
waarom? 

• Wat verwachten jullie van bijvoorbeeld NOC*NSF met betrekking tot jullie beleid? 
 

Besluitvormingsproces 

 

• Wat is uw rol/de rol van de organisatie bij besluitvormingsprocessen in de sport? 

• Wanneer wist u van de stop van de cofinanciering/ centraliseringskeuze af? 

• Hoe zou u uw rol in het besluitvormingsproces omschrijven?  

• Hoe staat u tegenover de gemaakte keuze? 

• Is er naar uw mening over de keuze gevraagd? 

• Bent u zelf betrokken bij deze keuze? 

• Weet u welke partijen betrokken zijn bij de keuze? 

• Werkt u met een aantal van deze partijen samen en zo ja, op welke manier en waarom? 

• Denk u dat er bewust is nagedacht over welke actoren er betrokken zijn? 

• Welke argumenten zijn te maken voor en welke tegen de keuze? 

• Heeft u invloed uit kunnen oefenen op verschillende actoren omtrent deze keuze? En zo ja, 
hoe en op welke manier? 

• Bent u misschien in enige vorm gestuurd door andere actoren, bijvoorbeeld door het 
verkrijgen van subsidie of iets dergelijks? 

• Stel u de beslissingsmacht zou hebben; welke keuze zou u dan zelf gemaakt hebben? 
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Talentontwikkeling 

 

• Wat is volgens u het belang van talentontwikkeling? 

• Wat is er volgens u van invloed op de kwaliteit van de talentontwikkeling? 

• Waar hebben de talenten volgens u het meeste baat bij? 

• Wordt u voldoende ondersteund bij het ontwikkelen van de talenten (organisatorisch 
bijvoorbeeld)? 

• Hoe en door wie zou u het best ondersteund kunnen worden? 
 

Centralisering/Decentralisering 

 

• Hoe zou u het sportbeleid in Nederland omschrijven en wat is uw rol daar precies in? 

• Wie bepaalt en wie voert volgens u het sportbeleid uit?  

• Hoe zou u de rol van NOC*NSF beschrijven in het Nederlandse sportbeleid? 

• Zou het beleid in uw optiek moeten veranderen en zo ja, waarom? 

• Hoe is het beleid rondom de nationale talentontwikkeling nu georganiseerd? 

• Bent u content met dit beleid? 

• Wat zijn de voor- en nadelen van het huidige beleid? 

• Wat zijn de voor- en nadelen voor het nieuwe (centralere) talentontwikkelingsbeleid? 
 

Afsluiting: 

- Wilt u nog iets kwijt, heeft u nog toevoegingen en/of heeft u een vraag gemist? 
- Bedankt voor uw deelname. 
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Bijlage 2 Codeboom 

Thema Hoofdcode Subcode Deel Subcode Frequentie 
Frequentie 
thema 

Talentontwikkeling in haar 
institutionele omgeving Rol organisatie Stichting topsport  6 402 

  RTC  7  

  NOC*NSF Verwachte rol NOC*NSF 18  

  Olympisch netwerk  7  

  Sportbond  22  

  Provinciale topsportorganisatie  16  

 Sportbeleid Sportbond  34  

  NOC*NSF  38  

  Nationaal sportbeleid  23  

   Uitvoerder nationaal sportbeleid 3  

  Provinciaal sportbeleid  8  

   Afstemming sportbond 2  

  Gemeentelijk beleid  2  

   

Koppeling gemeentelijk beleid en 
doel sportbond 1  

   Afstemming gemeente 1  

 

Institutionele omgeving 
talentontwikkeling Trends en ontwikkelingen  35  

  Institutionele actoren  147  

  Positionering organisatie  25  

   Positionering sportbonden 1  

   Positionering NOC*NSF 5  

   Positionering topsportorganisatie 1  

Macht, machtsmiddelen en de 
daarbij behorende invloed op 
besluitvormingsprocessen Besluitvorming   74 395 
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Weerstand op de gevoerde 
besluitvorming  50  

  Betrokkenheid bij besluitvorming  37  

  Ideale besluitvorming  5  

 Macht Machtsverdeling/middelen/beoefening  38  

   Olympisch netwerk 2  

   Sportbond 2  

   Stichting topsport 1  

   RTC 2  

   VWS 2  

   Gemeente en Provincie 3  

   Provinciale topsport organisatie 8  

   NOC*NSF 40  

   Financieel 21  

  Machtsverhouding  58  

   NOC - olympisch netwerk 1  

   NOC - sportbond 2  

   Topsport organisatie - gemeente 1  

   Afhankelijkheidsrelatie 32  
   Communicatie/relatie tussen actoren 16  

Het belang en de verandering van 
de regionale talentontwikkeling Talentontwikkeling   44 405 

  Individuele talentontwikkeling  4  

  Categorie sporters  3  

  Decentrale talentontwikkeling  12  

  Centrale talentontwikkeling  10  

  Factoren bij talentontwikkeling  41  

  Cofinanciering  25  
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   Verdeelsleutel 4  

   Stop cofinanciering 23  

   Effect stop cofinanciering 34  

   Argumenten voor 18  

  Gemeentelijk belang  1  

  Structuur talentontwikkeling  26  

  RTC  62  

   Regie op RTC 8  

   Financiering 44  

   Ondersteuning RTC 11  

   Nadeel wegvallen RTC 22  

  CTO  7  

  RTO  6  
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Bijlage 3 Planning 

Activiteit Begindatum Einddatum 

Inleveren onderzoeksvoorstel 9-11-2020 22-12-2020 

Beoordeling 

onderzoeksvoorstel 

 4-12-2020 (door Michel)  

7-12-2020 (door COP) 

Verbeteren 

onderzoeksvoorstel 

7-12-2020 16-12-2020 

Inleveren definitieve 

onderzoeksvoorstel 

 22-12-2020 of 18-12-2020 

Onderzoeksfase   

Documentanalyse 11-01-2021 01-02-2021 

Lezen van literatuur 11-01-2021 01-02-2021 

Opstellen theoretisch kader 11-01-2021 15-02-2021 

Opstellen van 

semigestructureerd interviews 

15-02-2021 28-02-2021 

Respondenten benaderen voor 

semigestructureerd interviews 

+ inplannen 

08-02-2021 01-5-2020 

Proefinterview houden 28-02-2021 02-03-2021 

Vragen en deel transcripten 

doornemen en kijken wat beter 

kan 

  

Interviews afnemen 02-03-2022 09-04-2021 

Interviews transcriberen en 

coderen – MAXQDA 

gebruiken? Via surfspot 

aanschaffen 

15-03-2021 23-04-2021 

Schrijffase   
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Resultaten & analyse schrijven 

a.d.h.v. analyse  

23-04-2021 15-05-2021 

Conclusie schrijven 07-05-2021 21-05-2021 

Aanbevelingen schrijven 07-05-2021 21-05-2021 

Discussie schrijven 07-05-2021 21-05-2021 

Methodologie herschrijven 14-05-2021 22-05-2021 

Voorwoord en samenvatting 

schrijven 

12-05-2021 24-05-2021 

Bijlage maken, toevoegen en 

ordenen 

 27-05-2021 

Concept scriptie inleveren  28-05-2021 

Overig   

Beoordeling concept 

onderzoek 

? ? 

Feedback verwerken  

+ lay-out verzorgen 

04-06-2021 05-06-2021 

Printen  05-06-2021 

Inleveren definitief onderzoek  07-06-2021 of 14-06-2021 

(week voor het verdedigen) 

Proefverdediging 14-06-2021 15-06-2021 

Verdediging van de scriptie 21-06-2021 02-07-2021 (zelf inplannen 

met begeleider) 
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Bijlage 4 Gespreksverslag – Robbert Bonsink – Projectleider Topsport Flevoland 
[18-11 15:16] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

    Dat weet ik de provincie, gemeente Almere en de sportbond financieren dit samen  

[18-11 15:16] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

    Voorheen kwam daar ook nog 5000 euro bij vanuit N*N, maar dat gaat er dus helaas vanaf per 1-1-

2021  

[18-11 15:17] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 

    En wat voor percentage is die €5000? 

[18-11 15:18] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 

    En weet je misschien hoeveel de andere partijen ongeveer financieren?  

    Bij de ene is meer informatie voor handen dan bij de andere 

[18-11 15:20] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

    Deze van triathlon is wel het beste voorbeeld denk ik, daar gaat ook het meeste geld heen 

[18-11 15:22] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 

   Misschien een gekke vraag hoor, maar de 5000 euro lijkt niet zo'n groot bedrag in vergelijking met 

de andere inkomsten. 

[18-11 15:22] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
   

Gemeente € 40.000 

Provincie € 36.000 

N*N € 5.300 

 € 2.500 

Bijdrage sporters € 15.500 

Bijdrage bond NTB € 27.130 

 
[18-11 15:23] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Dat klopt inderdaad, die 5000 euro is alleen voor de leerlijnen, dus om te besteden voor 
prestatiegedrag, voeding, doping info, mentale weerbaarheid, dat soort zaken (inzet van experts en 
workshops)  
 
[18-11 15:24] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Maar aan die 5000 euro hangt ook een stukje "erkenning" door N*N voor het talentenprogramma. 
Hiermee geven zij aan dat ze hierachter staan en dat het officieel is vanuit de bond en N*N  
 
[18-11 15:25] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Door het stoppen van die 5000 euro, komt de investering van de provincie en gemeente ook op de 
tocht. Zij geven aan dat als N*N de handen ervan aftrekt, waarom zouden zij dan nog hierin moeten 
investeren? De erkenning valt deels weg  
 

[18-11 15:27] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
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Ik snap hem. Dus de te belangrijker om toch die 5000 euro te blijven investeren. N*N geeft die 5000 
euro toch aan de sportbonden die het geld vervolgens aan de NTC's geven? En de NTC's moeten dat 
dan doorgeven aan de RTC's? 
 
[18-11 15:27] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
Of is dat vanaf 2021 en wordt het geld nu nog rechtstreeks naar de RTC's overgemaakt 
 
[18-11 15:31] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Voorheen werd dat geld aan de RTO's gegeven (regio kartrekker/ CTO). Wij werken in de regio samen 
met Amsterdam. Noord-Holland en Flevoland (RTO-NW). Omdat Amsterdam een CTO heeft, krijgen 
zij het geld. Die maken het over naar ons en Noord-Holland. Maar N*N bepaald vooraf welke RTC 
welk bedrag krijgt en wat Amsterdam dus moet doorzetten naar ons.  
 
[18-11 15:33] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Die 5000 euro gaat per 2021 echt stoppen. Er is een evaluatie geweest, waaruit blijkt dat er te weinig 
resultaten zijn en waarbij bonden ook aangeven dat dit niet nodig schijnt te zijn. Dus heeft N*N een 
bezuiniging in kunnen zetten. Met het terugtrekken van die 5000 euro per RTC, komt er in totaal 
vanuit NL ruim 600.000 euro beschikbaar. Dit gaat naar het Topsportprogramma van N*N  
 
[18-11 15:34] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
De bonden zitten hier dus niet tussen, maar we stemden wel met hen af (de RTC's en managers) 
waar die 5000 euro voor ingezet gaat worden (leerlijnen verantwoording)  
 
[18-11 15:35] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
Op die manier. Die bezuiniging wordt dus ook wel de centralisatie genoemd toch? Omdat de 
regionale partijen niet meer gefinancierd worden? 
 
[18-11 15:36] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Talentontwikkeling dichtbij huis, in de regio, komt hiermee onder 
druk te staan  
 
[18-11 15:36] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
N*N geeft hiermee aan (volgens ons) dat ze willen centraliseren. Dus talenten het liefst zo snel 
mogelijk naar een NTC/CTO  
 

[18-11 15:37] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
Dan snap ik hem denk ik! Vind je het goed als ik hiervan delen gebruik voor in mijn scriptie? 
 
[18-11 15:38] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
Om uit te leggen hoe de financiering in elkaar steekt en waarom die €5000 veel meer waarde heeft 
dan het eigenlijk lijkt te hebben 
 
[18-11 15:38] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
En dat deze beweging dus zorgt voor centralisatie en daarmee de training aan huis onder druk zet 
 
[18-11 15:38] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Terwijl veel onderzoeken, coaches en specialisten aangeven dat je een talent zo lang mogelijk in een 
vertrouwde omgeving moet houden. De stap van RTC naar NTC is een grote 
 
[18-11 15:38] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Ja hoor, dat is goed!  
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(Door 1 leuk gevonden) 
 
[18-11 15:39] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
Weet jij zo welke coaches en specialisten? (toevallig uit Flevoland)? 
 
[18-11 15:39] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
En heb jij ook contact met die mevrouw vanuit NOC*NSF die hiermee bezig is? 
 
[18-11 15:40] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Vanuit Triathlon zijn er een flink aantal voorbeelden te noemen van talenten waarbij het fout is 
gegaan, de stap van Almere (RTC) naar Limburg (NTC)  
 
[18-11 15:41] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Rudi heeft het contact gedaan met Marieke Faber en Kayan Bool  
 
[18-11 15:41] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Zij zitten net onder Maurits Hendriks, om het zo maar te zeggen ten aanzien van topsport en 
talentontwikkeling  
 

[18-11 15:41] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

https://www.bol.com/nl/p/de-weg-naar-het-podium/9200000095657211/ 

Bol.com | De weg naar het podium, Kayan Bool | 9789054724094 | Boeken 

De weg naar het podium (Paperback). TeamNL streeft naar meer medailles in de Nederlandse 

topsport. De basis daarvoor is de doorstroom van talentvolle... 

www.bol.com 

 

[18-11 15:42] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

Dit is het boekje waar Rudi het wel eens over heeft. Geschreven door Kayan Bool. Hierin pleit men 

voor onafhankelijke talentontwikkeling in de regio, los van de vereniging en vanuit de bond   

 

[18-11 15:42] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

Maar nu trekken ze dit dus helemaal terug. Talentontwikkeling moet weer naar de sterke 

(top)sportvereniging  

 

[18-11 15:43] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 

Idee van mij begeleider kwam om met een van hen een interview te houden waarom ze deze stap nu 

zetten en om vervolgens met de RTC en NTC te praten over de implicaties die de centralisering met 

zich meebrengt vanuit het perspectief van de trainingscentra 

 

[18-11 15:43] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

https://www.bol.com/nl/p/de-weg-naar-het-podium/9200000095657211/
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Zeker interessant!  

 

[18-11 15:45] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

Maar misschien goed dat we dit nog met Rudi ook afstemmen. Misschien is het voor jou prettiger als 

je met Marieke of Kayan in gesprek gaat, zonder dat ze weten dat je vanuit Sport Flevo komt? Rudi 

en ik zijn best kritisch geweest op het hele proces. En als jij dan ook nog komt vanuit Sport Flevo met 

een onderzoek, weet ik niet hoe dit zal vallen bij hen?  

[18-11 15:46] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 

Goed punt. Ik kan dat natuurlijk vanuit mijn rol als student bij de universiteit Utrecht doen. Ik zie Rudi 

vrijdag op kantoor dus zal het hier dan ook even kort met hem over hebben 

[18-11 15:47] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 

Voor mij is het nu in ieder geval al een stuk duidelijker hoe de financiering loopt en waarom die 

erkenning dus van belang is. Die erkenning valt dus weg door het centraliseren, waarmee ook de 

RTC's onder druk komen te staan. (zo kan ik ook duidelijk maken waarom het van belang is zeg maar) 

[18-11 15:47] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 

Ja dat klopt. Maar je zult dus ook tegen gaan komen dat N*N dit ontkent en ontkracht of dat bonden 

dit niet zo zien  

[18-11 15:48] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
N*N heeft ook aangegeven dat RTC's bijvoorbeeld nooit erkend zijn geweest  
 
[18-11 15:48] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Terwijl wij een lijst hebben van 83 erkende RTC's van de site van N*N  
 
[18-11 15:49] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
In principe maakt het voor het onderzoek niet heel veel uit wat NOC vindt. Het gaat om de 
interpretatie van de RTC's en NTC's en wat voor implicaties zij zien bij de verandering in de structuur 
omtrent de talentontwikkeling.  
 
[18-11 15:50] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
En wat NOC ook vindt, de huidige beslissing kan als centralisatie beschreven worden aangezien het 
hier, bedoeld of niet, wel toe gaat leiden 
 
[18-11 15:52] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Dat is ook waar!  
 
[18-11 15:52] Kenny Kersjes - Sportservice Flevoland 
Bedankt voor je tijd in ieder geval. Als je het leuk vindt kan ik je wel een beetje op de hoogte houden 
haha 
 
[18-11 15:54] Robbert Bonsink - Sportservice Flevoland 
Ja graag, dat vind ik interessant! 
 


