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Samenvatting 
 
In de laatste jaren komen berichten over grensoverschrijdend gedrag in de sport steeds vaker 
in de media. Uit onderzoek van het Mulier Instituut (2021) blijkt dat sportverenigingen 
desondanks (nog) onvoldoende maatregelen treffen om sociale veiligheid binnen hun 
vereniging te waarborgen. Dit is ondanks inspanningen vanuit nationale en lokale overheden, 
die al sinds 1991 bezig zijn met het veiligheid binnen de sport (Steenbergen et al., 2018). Voor 
gemeenten is dit aanleiding om het thema sociale veiligheid bij de lokale sportclubs onder de 
aandacht te brengen. Deze lokale sportclubs kennen echter relatieve autonomie, en voeren 
niet per definitie overheidsbeleid uit (van Bottenburg, 2007). Om inzicht te geven in de 
dynamiek die in dit beleidsprobleem speelt, staat het theoretische concept ‘beleidsvertaling’ 
(Skille, 2008) centraal. De theorie over beleidsvertaling beschrijft dat het implementeren van 
beleid gepaard gaat met een proces van vertaling, waarbij ontvangers beleid actief 
interpreteren en toepassen op hun eigen situatie (Skille, 2008). De volgende onderzoeksvraag 
staat centraal binnen dit onderzoek: Hoe wordt gemeentelijk sportbeleid op het gebied van 
sociale veiligheid vertaald door lokale sportclubs? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, wordt binnen dit onderzoek ingezoomd op de gemeente 
Amsterdam en gemeente Utrecht. Binnen deze gemeenten is aan de hand van interviews met 
beleidsmedewerkers van beide gemeenten en een oud-medewerker van SportUtrecht in kaart 
gebracht hoe het beleidsontwerp op het gebied van sociale veiligheid in beide gemeenten eruit 
ziet. Vervolgens is in beide gemeenten met een vijftal sportclubs gesproken over het thema 
sociale veiligheid, om te onderzoek hoe sportclubs het beleid van hun gemeente in de praktijk 
vertalen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat het beleid van de gemeente Amsterdam wordt gekenmerkt door 
sanctionering, met het opleggen van basiseisen aan sportclubs, waar het beleid van de 
gemeente Utrecht gekenmerkt wordt door de ondersteuning van sportclubs om met dit thema 
aan de slag te gaan. Geconcludeerd wordt dat deze verschillen in het beleidsontwerp van beide 
gemeenten, leiden tot verschillen tussen de beleidsvertaling door lokale sportclubs in beide 
gemeenten. Waar het beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam dwingender van karakter 
is, leidt dit tot nauwere beleidsvertaling door sportclubs, waarbij de beleidsideeën van de 
gemeente Amsterdam in hoge mate worden gekopieerd, wat leidt tot een uniforme uitkomst 
binnen de gesproken sportclubs. Het beleidsontwerp van de gemeente Utrecht is flexibeler van 
aard, wat leidt tot ruimere beleidsvertaling door sportclubs, waarbij beleidsideeën meer worden 
aangepast aan de situatie van de individuele sportclub, wat leidt tot meer uiteenlopende 
uitkomsten tussen de sportclubs. Gesteld wordt dat beide beleidsontwerpen voordelen en 
nadelen kennen, waarbij het zoeken naar ‘lokale universaliteit’ (Sausman, Oborn & Barrett, 
2016) belangrijk lijkt om het thema sociale veiligheid binnen sportclubs verder te brengen. 
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1 Inleiding 
 

Dit onderzoek gaat over de manier waarop lokale sportclubs het gemeentelijk sportbeleid op 
het gebied van sociale veiligheid vertalen naar hun praktijk. In dit hoofdstuk wordt allereerst de 
aanleiding van dit onderzoek ter sprake gebracht en de beleidscontext van het thema sociale 
veiligheid geschetst. Vervolgens wordt het beleidsprobleem uiteengezet en daaropvolgend 
worden het doel en de centrale vragen binnen dit onderzoek uitgelegd. Tot slot wordt 
toegelicht waarom dit onderzoek zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant is, en 
wordt beschreven hoe het onderzoek is opgebouwd.  
 

1.1 Aanleiding 
 
‘Topturnsters melden nog steeds grensoverschrijdend gedrag: ‘Grote klap’’  (AD, 2021), 
‘Seksuele intimidatie en machtsmisbruik in de latin dance-wereld’  (De Nieuws BV, 2021), ‘Ook in 
triatlon treden oud-sporters naar buiten over grove misstanden’ (NU.nl, 2021) en ‘Achter het 
succes: onderzoek naar ‘prestatieklimaat’ in Nederlands vrouwenhockey’  (sporza.be, 2021). 
Enkele koppen van nieuwsberichten die allemaal in 2021 zijn geplaatst. Zij laten zien dat er 
steeds meer geluiden naar buiten komen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De 
voorbeelden laten zien dat de sport niet alleen positieve kanten en effecten heeft, maar dat 
het ook een plek is waar grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. De voorbeelden die het 
nieuws halen komen vaak uit de topsport, maar binnen zowel de topsport als de amateursport 
is de sociale veiligheid niet op orde, en hangt er nog een ‘taboesfeer’ rond het thema (de Vries, 
Ross-van Dorp & Myjer, 2017).  
 

1.2 Beleidscontext 
 
De overheid levert al jaren inspanningen op dit thema, want veiligheid binnen de sport is al lang 
een belangrijk beleidsthema. Waar er in 1991 al voor het eerst beleidsaandacht was voor het 
thema veiligheid binnen de sport (Steenbergen et al., 2018), werd in 2011 met het lanceren van 
het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ voor het eerst op landelijk niveau een concreet 
beleid uitgezet. Aanleiding voor dit plan waren de vele (gewelds)incidenten die zich destijds 
voordeden op voornamelijk de voetbalvelden in Nederland. De focus lag binnen dit plan dan ook 
op het tegengaan van intimidatie en geweld (Ministerie van VWS, 2011). Na de afloop van dit 
actieplan in 2019, heeft ‘veiligheid’ als thema een doorstart gemaakt onder de noemer 
‘Positieve Sportcultuur’ binnen het Nationaal Sportakkoord (Mulier Instituut, 2020).  
 
In de jaren sinds de start van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is de focus op het 
gebied van veiligheid binnen de sport verschoven van geweld naar sociale veiligheid. Er bestaat 
binnen de sport geen eenduidige definitie van de term sociale veiligheid (of veilig sportklimaat, 
een andere veelgebruikte term). Veelal wordt sociale veiligheid op de club beschouwd als de 
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afwezigheid van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag. In het prevalentieonderzoek 
Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport, dat werd uitgevoerd in opdracht van 
NOC*NSF en het ministerie van VWS, wordt de volgende definitie van grensoverschrijdend 
gedrag gehanteerd: “Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als 
doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder 
wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd”  (Mulder et al., 2020). Als wordt gesproken over het bevorderen van sociale 
veiligheid op de club, of het zorgen voor een veilig sportklimaat, gaat het dus om het nemen 
van preventieve maatregelen om vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De 
meest gekende voorbeelden van preventieve maatregelen, die ook worden aangehaald in 
onderzoek van het Mulier Instituut naar veiligheidsborging bij sportverenigingen (2021), zijn het 
aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het aanvragen van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor vrijwilligers en het opstellen van gedragsregels.  
 
Grote katalysator voor de verschuiving van de aandacht van fysiek geweld naar sociale 
veiligheid in zijn geheel was het rapport van Commissie de Vries dat in 2017 verscheen. In het 
rapport worden NOC*NSF, bonden, sportverenigingen en andere betrokkenen aan de hand van 
42 aanbevelingen dringend geadviseerd grensoverschrijdend gedrag in de sport serieus te 
nemen en aan te pakken (de Vries, Ross-van Dorp & Myjer, 2017). Eén van de uitkomsten 
hiervan is het oprichten van Centrum Veilige Sport in 2019 (NOC*NSF, 2020). Dit kennis- en 
expertisecentrum heeft als doel bij te dragen aan de sociale veiligheid binnen de Nederlandse 
sport (Centrum Veilige Sport, z.d.). Sinds het verschijnen van het rapport van Commissie de 
Vries is de aandacht voor sociale veiligheid in de sport alsmaar toegenomen, zeker ook naar 
aanleiding van bovengenoemde voorbeelden. De oprichting van Centrum Veilige Sport en de 
mogelijkheden die het Nationaal Sportakkoord biedt hebben ervoor gezorgd dat er veel kennis 
en middelen beschikbaar zijn voor sportverenigingen om met dit thema aan de slag te gaan. Zo 
kunnen sportclubs gratis ondersteuning van een expert van Centrum Veilige Sport aanvragen 
voor het opzetten van preventief beleid binnen de club, is er een stappenplan ontwikkeld 
waarmee sportclubs zelf aan de slag kunnen met het thema sociale veiligheid, is er veel 
informatie beschikbaar vanuit Centrum Veilige Sport en kunnen sportclubs gebruik maken van 
subsidies vanuit het Nationaal Sportakkoord en/of lokale sportakkoorden.  
 

1.3 Probleemstelling 
 
Om ervoor te zorgen dat deze mogelijkheden ook daadwerkelijk door de sportclubs benut 
worden, zetten sportbonden en gemeenten zich in om deze mogelijkheden onder de aandacht 
te brengen en toegankelijk te maken voor sportclubs. Dit wordt volop gedaan, onder andere 
door de gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht. Zo heeft de gemeente Amsterdam de 
‘basiseisen’ voor sportclubs die een samenwerking/relatie met de gemeente Amsterdam 
hebben geïntroduceerd (Gemeente Amsterdam, z.d.). De drie eisen, die overeenkomen met de 
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eerder genoemde meest gekende preventieve maatregelen, namelijk het aanstellen van een 
vertrouwenscontactpersoon, het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers, en het 
ondertekenen van de gedragscode sociale veiligheid door alle trainers en coaches, moeten 
ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag tegen wordt gegaan. Deze eisen worden vanaf 
1 januari 2022 aan sportaanbieders gesteld, waarbij wordt gesanctioneerd op het moment dat 
niet aan de eisen wordt voldaan.  
 
De gemeente Utrecht geeft, samen met SportUtrecht, het beleid rondom sociale veiligheid in 
Utrecht vorm door aan te sluiten op de landelijke campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ van 
Centrum Veilige Sport (SportUtrecht, z.d.). In deze campagne wordt aandacht gevraagd voor 
de thema’s sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. SportUtrecht koppelt dit aan het 
aanbieden van scholingen, tools en expertise aan sportverenigingen, om hen zo te stimuleren 
met het thema aan de slag te gaan.  
 
Onderzoek van het Mulier Instituut (2021) laat echter zien dat sportverenigingen in Nederland 
(nog) onvoldoende maatregelen treffen ten behoeve van de sociale veiligheid op de vereniging. 
Zo heeft bijna de helft van de sportverenigingen geen vertrouwenscontactpersoon, vraagt 
slechts 41 procent van de sportverenigingen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor al 
haar vrijwilligers, en hanteert slechts 36 procent van de sportverenigingen gedragsregels op de 
club. Hoewel dit in vergelijking met 2019 een stijging is, laat dit zien dat meer dan de helft van 
de sportverenigingen weinig tot geen preventieve maatregelen treft om grensoverschrijdend 
gedrag op de club tegen te gaan. Daar komt bovenop dat slechts een kwart van de 
sportverenigingen het thema grensoverschrijdend gedrag in het beleidsplan heeft opgenomen. 
Kijkend naar deze cijfers, is een opvallende uitkomst uit het onderzoek van het Mulier Instituut 
(2021) dat slechts vijf procent van de sportverenigingen aangeeft hulp nodig te hebben bij het 
aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, terwijl bijna tachtig procent van de 
sportverenigingen aangeeft geen behoefte te hebben aan hulp van buitenaf. Het Mulier 
Instituut (2021) concludeert dan ook dat er ‘nog een lange weg te gaan is om een zorgeloze 
sportervaring voor iedereen op een club te garanderen’, omdat er bij de meerderheid van de 
verenigingen nog geen sprake is van een minimale veiligheidsborging. 
 
De vraag is dus hoe, met behulp van de vele media-aandacht die dit maatschappelijke probleem 
heeft gehad en de vele mogelijkheden die het landelijke en lokale beleid bieden, ervoor gezorgd 
kan worden dat meer sportclubs preventieve maatregelen gaan treffen en de sociale veiligheid 
binnen de Nederlandse sport vergroot kan worden. Dat sportclubs, die veelal drijven op de 
inzet van vrijwilligers, echter niet per definitie de uitvoerder van nationaal sportbeleid zijn, is 
een inzicht dat verschillende studies al langer geven. Zo stellen Harris, Mori en Collins (2009) 
dat in Engeland de verwachtingen wat betreft het implementeren van sportbeleid door 
vrijwillige sportclubs de realiteit overtreffen. Dit komt doordat de beleidsdoelen voor de 
sportclubs soms niet helder zijn, maar ook doordat clubs deze beleidsdoelen niet kunnen of 
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wíllen nastreven. Volgens Harris, Mori en Collins (2009) is dieper onderzoek in deze dynamiek 
en de verschillen tussen sportclubs nodig om ervoor te zorgen dat sportclubs zich wel achter 
beleidsdoelen mobiliseren.  
 
Om deze dynamiek inzichtelijk te maken ontwikkelde Skille (2008) een theoretisch raamwerk 
waarin het concept ‘policy translation’ (hierna: beleidsvertaling) centraal staat. Sportclubs 
kennen een grote mate van autonomie. Deze autonomie leidt tot sturingsproblematiek als het 
gaat om sportbeleid: landelijk ontwikkeld beleid moet uiteindelijk geïmplementeerd worden 
door sportclubs voor wie dit beleid geen direct doel is (van Bottenburg, 2007). Dit maakt dat 
de weg van beleid op nationaal niveau naar implementatie op lokaal niveau binnen de sport een 
lange en ongemakkelijke is (Skille, 2008). Om inzicht te geven in wat er gebeurt zodra beleid 
over de drempel van de sportclub treedt, gebruikt Skille (2008) het concept beleidsvertaling. 
Om dit concept te definiëren, haalt Skille (2008) Rottenburg (1996, p. 214) aan: ‘Vertaling gaat 
over de toe-eigening van het externe ding, welke een andere functie, een veranderde 
betekenis en vaak een nieuwe vorm krijgt in de nieuwe context.’  
 
Met het concept beleidsvertaling kunnen institutionele veranderingen binnen organisaties 
worden verklaard (Czarniawska & Joerges, 1996; Campbell, 2004; Skille, 2008). Dit betekent dat 
gemeentelijk beleid eerst ‘vertaald’ wordt door sportclubs, alvorens het verandering binnen de 
sportclub teweegbrengt. Dit houdt in dat sportclubs niet passief ontvankelijk zijn voor een 
gemeentelijk beleid, maar actief dit beleid interpreteren, en de nieuwe elementen uit dit beleid 
vertalen naar de bestaande context van de sportclub. Dit maakt dat de uitkomst van een 
centraal beleid binnen elke sportclub anders kan zijn (Skille, 2008).  
 
Stenling (2015) past het concept vertaling toe binnen de context van het Zweedse 
sportbeleid, en voegt hier het concept organisatorische identiteit aan toe om het karakter van 
de ontvangende sportclub te kunnen duiden. Ze betrekt deze twee concepten op elkaar door 
te concluderen dat de manier waarop een sportclub een bepaald beleid vertaalt afhankelijk is 
van en ingebed is in de organisatorische identiteit van de sportclub (Stenling, 2015). Waar in 
het onderzoek van Stenling (2015) de focus ligt op de kenmerken van de sportclub, ontbreekt 
de blik op de rol die de vorm van het externe beleid speelt in de beleidsvertaling (Skille, 2008). 
Er zijn veel verschillende beleidsinstrumenten die gebruikt kunnen worden door 
overheidsinstanties om impact te maken. Achter elk apart beleidsinstrument zit een ratio, en 
elk beleidsinstrument heeft verschillende bedoelde of onbedoelde gevolgen (Stone, 2012a). 
Daarnaast is het in praktijk brengen van bepaalde beleidsdoelen tegenwoordig niet meer 
zwart-wit kiezen voor één beleidsinstrument; het vraagt om een beleidsontwerp dat een 
weloverwogen combinatie van beleidsinstrumenten is, met inachtneming van hun relatie tot de 
beleidscontext (Howlett, Mukherjee & Woo, 2015). Sausman, Oborn en Barrett (2016) laten in 
een single-case study binnen de Engelse gezondheidszorg zien dat het beleidsontwerp 
hiermee ook een belangrijke rol speelt in het vertalen van beleid. Vervolgonderzoek kan 
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volgens hen op deze conclusie voortbouwen door de rol van het beleidsontwerp in de vertaling 
van beleid in andere contexten te onderzoeken (Sausman, Oborn & Barrett, 2016). 
 

1.4 Doel- en vraagstelling 
 
Dit onderzoek focust zich op hoe gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid 
vertaald wordt door en binnen lokale sportclubs. De beleidscontext van de gemeenten 
Amsterdam en Utrecht worden in dit onderzoek als casussen genomen. Het doel van dit 
onderzoek is inzicht te geven in de manier waarop sportclubs het beleid van hun gemeente 
vertalen, en de invloed die het gekozen beleidsontwerp hierop heeft. Deze inzichten kunnen 
bijdragen aan de implementatie van gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale 
veiligheid binnen sportclubs, doordat duidelijk wordt hoe het huidige beleid effect heeft op de 
praktijksituatie van de sportclub. Zodanig beoogt het onderzoek bij te dragen aan het 
bevorderen van de sociale veiligheid binnen de Nederlandse sport op clubniveau. 
 
Om tot bovenstaande inzichten te komen, staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Hoe wordt gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid vertaald door 
lokale sportclubs? 
 
Om tot een antwoord op deze vraag te komen, zullen de volgende deelvragen behandeld 
worden: 

1. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over beleidsimplementatie binnen de sport? 
2. Hoe ziet het beleidsontwerp op het gebied van sociale veiligheid van de gemeente 

Amsterdam eruit? 
3. Hoe ziet het beleidsontwerp op het gebied van sociale veiligheid van de gemeente 

Utrecht eruit? 
4. Hoe vertalen Amsterdamse sportclubs het beleid op het gebied van sociale veiligheid 

van de gemeente Amsterdam? 
5. Hoe vertalen Utrechtse sportclubs het beleid op het gebied van sociale veiligheid van 

de gemeente Utrecht? 
6. Hoe verschillen de situaties op het gebied van beleid over sociale veiligheid in 

Amsterdam en Utrecht van elkaar? 
 
Deelvragen 1 wordt beantwoord aan de hand van een literatuurstudie. Deelvragen 2 en 3 
worden beantwoord aan de hand van interviews met respectievelijk medewerkers van de 
gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht en SportUtrecht, die vorm geven aan het 
beleid rondom sociale veiligheid, aangevuld met relevante beleidsdocumenten. Om deelvragen 
4 en 5 te beantwoorden wordt kwalitatieve data verzameld, door met 5 sportclubs uit beide 
gemeenten te spreken. Binnen deze sportclubs wordt gesproken met de personen die 



12 
 

verantwoordelijk zijn voor het thema sociale veiligheid binnen de sportclub. Hen wordt 
gevraagd naar hun opvattingen over het thema, en de uitwerking van het thema binnen de 
club. Deelvraag 6 wordt beantwoord aan de hand van een analyse van de resultaten uit beide 
gemeenten.  
 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 
 
Dit onderzoek draagt bij aan de literatuur over beleidsimplementatie binnen de sport. Waar 
over beleidsimplementatie in de sport al veel bekend is, is het theoretische concept 
‘beleidsvertaling’ nog relatief weinig toegepast binnen deze context. Stenling (2015) en Skille 
(2008) deden dit eerder en focusten zich daarbij op de invloed van de kenmerken van de 
implementerende organisatie, de sportclub, op het proces van beleidsvertaling. Dit onderzoek 
vult aan op deze onderzoeken door de focus te verleggen van de implementerende organisatie 
naar het beleidsontwerp. Dit is iets wat volgens Skille (2008) niet vaak gedaan wordt in het 
licht van de theorie over beleidsvertaling, en wordt daarom ook wel eens als kritiek op de 
theorie gebruikt. De koppeling tussen het concept beleidsvertaling en het beleidsontwerp is al 
wel eerder gemaakt in andere beleidscontexten. Sausman, Oborn en Barrett (2016) deden dit 
in een onderzoek binnen de Engelse gezondheidszorg, en stellen dat verder onderzoek kan 
voortborduren op hun onderzoek door deze koppeling toe te passen in andere nationale en 
organisatorische contexten. Door de het beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam en 
Utrecht op het gebied van sociale veiligheid in de sport te koppelen aan het concept 
beleidsvertaling, wordt invulling gegeven aan deze behoefte.  
 

1.6 Maatschappelijke relevantie 
 
Naast de wetenschappelijke bijdrage, kan dit onderzoek ook maatschappelijk van waarde zijn. 
Zoals eerder geïllustreerd is grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport nog altijd een 
groot probleem (de Vries, Ross-van Dorp & Myjer, 2017; Mulder et al., 2020; Mulier Instituut, 
2021). Waar sportbonden en gemeenten zich beleidsmatig volop inzetten om het thema 
sociale veiligheid in te bedden in de cultuur van de sportclubs (Centrum Veilige Sport, 2021), 
blijkt de praktijk weerbarstig; sportclubs nemen (nog) onvoldoende preventieve maatregelen 
om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan (Mulier Instituut, 2021). De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de discussie over het te voeren beleid door 
gemeenten in Nederland, door te laten zien hoe bepaalde beleidsontwerpen worden vertaald 
door sportclubs. Deze discussie kan leiden tot beleid dat beter is afgestemd op de 
karaktereigenschappen en behoeften van de sportclubs, waardoor deze zich sneller achter het 
beleid zullen scharen en ook eerder de voorgenomen beleidsdoelen zullen nastreven. 
 

1.7 Leeswijzer 
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In deze leeswijzer wordt de verdere opbouw van dit onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 2 
wordt het theoretische concept dat centraal staat binnen dit onderzoek, ‘beleidsvertaling’, 
uitgediept. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de wetenschappelijke literatuur over  
beleidsimplementatie binnen de sport, en eerdere toepassingen van het theoretische concept 
‘beleidsvertaling’. In hoofdstuk 4 worden de methodologische keuzes binnen dit onderzoek 
toegelicht, en wordt ook gereflecteerd op de kwaliteit van het onderzoek. In hoofdstuk 5 
worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet, waarna deze resultaten in hoofdstuk 6 
worden geanalyseerd. In hoofdstuk 7 worden de resultaten en de analyse geconcludeerd, 
waarna in hoofdstuk 8 tot slot wordt ingegaan op wat de bevindingen uit het onderzoek 
betekenen voor de praktijk.  
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2 Theoretisch kader 
 
In dit onderzoek staat het theoretische concept ‘beleidsvertaling’ centraal. In dit hoofdstuk 
wordt uiteengezet wat het concept beleidsvertaling inhoudt, hoe dit eerder is toegepast en 
wat eerder onderzoek over beleidsvertaling heeft uitgewezen. Tot slot wordt toegelicht welke 
rol beleidsvertaling speelt in de theorie van beleidsimplementatie.  
 

2.1 Beleidsvertaling 
 
In het boek ‘How does a policy mean?’ (1996) richt Yanow zich op de vraag: hoe betekent 
beleid? Hoewel deze vraag taalkundige vraagtekens oproept, dekt het de lading van het thema 
waar Yanow (1996) het over wil hebben, namelijk de vele manieren waarop beleid betekenis 
krijgt in de praktijk. Door de jaren zijn er vele theorieën ontwikkeld die ingaan op de interacties 
tussen beleids- en organisatiecontexten; de koppeling die ook wel beleidsimplementatie wordt 
genoemd (Yanow, 1996). Vanuit deze interacties ontstaan beleidsbetekenissen (Yanow, 1996), 
die niet zelden afwijken van de vooraf door beleidsmakers gestelde beleidsdoelen (Sausman, 
Oborn & Barrett, 2016; Stone, 2012b).  
 
Eén van de theoretische concepten dat is ontwikkeld om deze vraag te beantwoorden is het 
concept ‘beleidsvertaling’. De theorie van beleidsvertaling heeft als doel een denkkader te 
bieden voor het analyseren van institutionele veranderingen binnen organisaties (Czarniawska 
& Joerges, 1996; Campbell, 2004; Skille, 2008). De toenemende populariteit van de term 
‘vertaling’ is volgens Freeman (2009) een teken van ontevredenheid over de term ‘transfer’ 
(kennisoverdracht) als concept om veranderingen binnen organisaties te verklaren. 
Wetenschappers verwerpen de veronderstelde werking van kennisoverdracht, waarbij 
rechtlijnige interactie van A naar B zorgt voor overgedragen kennis en informatie (Freeman, 
2009). De term ‘vertaling’ suggereert een meer genuanceerd beeld van kennisoverdracht, dat 
dichter bij de kern van het probleem van gedeelde betekenissen en het ontstaan hiervan komt 
(Freeman, 2009). Het veronderstelt dat actoren kennis en informatie niet passief ontvangen, 
maar dit actief interpreteren en vervolgens toepassen op hun eigen situatie (Skille, 2008). 
Rottenburg (1996, p. 214) definieert de term als volgt: ‘Vertaling gaat over de toe-eigening van 
het externe ding, welke een andere functie, een veranderde betekenis en vaak een nieuwe 
vorm krijgt in de nieuwe context.’  
 
Wat centraal staat in de theorie van vertaling is de erkenning van onzekerheid, de centrale rol 
van ‘het doen’ en het besef van complexiteit (Freeman, 2009). Ten grondslag aan de erkenning 
van onzekerheid ligt het sociaal constructivisme. Ervan uitgaan dat de betekenis van dingen 
sociaal geconstrueerd is, maakt dat het begrip dat mensen van dingen hebben nooit exact 
hetzelfde is. De betekenis kan gedeeld worden, maar zal nooit identiek zijn. Dit maakt dat het 
overbrengen van kennis en informatie altijd gepaard gaat met een bepaalde onzekerheid over 



15 
 

de betekenis die de zender en de ontvanger aan het overgebrachte toekennen, en de 
afwijkingen hiertussen (Freeman, 2009). Het tweede kenmerk van de theorie van vertaling is 
de centrale rol van ‘het doen’. Hiermee wordt bedoeld dat het proces van vertaling altijd leidt 
tot actie. Vertaling vindt plaats in de praktijk, en leidt vaak tot nieuwe of andere manieren om 
dingen te dóen. Het vertalen is een reflexieve, bewuste en kritische actie van een persoon of 
organisatie (Freeman, 2009). Hier komt bovenop dat vertaling altijd gepaard gaat met een 
bepaalde mate van complexiteit. Dit komt doordat processen van vertaling vaak iteratief en 
multilateraal zijn; ze worden constant herhaald en worden vaak door verschillende partijen 
beïnvloed. Dit maakt dat een proces van vertaling niet eenvoudig te duiden is, het is een 
complex proces van interpretatie op interpretatie (Freeman, 2009).  
 
De theorie van vertaling als middel om beleid te analyseren heeft de laatste decennia aan 
populariteit gewonnen. Zo is de theorie van beleidsvertaling onder meer toegepast in de 
onderwijs-, zorg-, water-, overheids-, wetenschaps-, economische en sportsector (Chapman, 
Wright & Pascoe, 2018; Donina & Hasanefendic, 2019; Salter, 2014; Wæraas & Sataøen, 2014; 
Molster et al., 2012; Mukhtarov, 2014; Jones, Pykett & Whitehead, 2013; Jiao & Boons, 2017; 
Sausman, Oborn & Barrett, 2016; Skille, 2011). De focus op de rol van de lokale actor, in 
combinatie met het perspectief op brede processen in het institutionele veld, maakt de theorie 
van beleidsvertaling geschikt om keuzes van organisaties in het maken en implementeren van 
beleid te analyseren (Skille, 2011). Volgens Mukhtarov (2014) en Wæraas en Sataøen (2014) is 
de toegevoegde waarde van de theorie van beleidsvertaling vooral het denkkader dat het 
biedt om na te denken over de reis die beleidsideeën afleggen. De theorie van beleidsvertaling 
biedt de kans om in te zoomen op de vraag hoe beleidsactoren ideeën van buitenaf 
transformeren, en hoe de onvoorspelbaarheid van politiek en context intenties van 
beleidsactoren kan beïnvloeden (Wæraas & Sataøen, 2014). Beleidsvertaling werkt hierbij twee 
kanten op; het beleidsidee wordt vertaald door een organisatie en daarmee aangepast aan de 
eigen context en organisatiedoelen, maar tegelijkertijd verandert het beleidsidee de 
organisatiecontext (Sausman, Oborn & Barrett, 2016). De uitwerkingen van processen van 
beleidsvertaling zijn daarom vaak lokaal (Chapman, Wright & Pascoe, 2018) en variabel; in elke 
organisatie pakt het anders uit (Jiao & Boons, 2017). Wæraas en Sataøen (2014) benadrukken 
echter dat niet elke beleidsvertaling hoeft te leiden tot een unieke uitwerking van een 
beleidsidee; in bijvoorbeeld de zorg speelt een hoge mate van normatief isomorfisme een 
belangrijke rol in de implementatie van beleidsideeën. Dit laat tegelijkertijd zien dat een proces 
van beleidsvertaling afhankelijk is van veel verschillende factoren, die onder andere te maken 
hebben met de bestaande politieke en beleidscontext (Jones, Pykett & Whitehead, 2013; 
Molster et al., 2012). Deze vele verschillende factoren leiden ertoe dat het proces van 
beleidsvertaling een hoge mate van complexiteit kent (Jones, Pykett & Whitehead, 2013; 
Mukhtarov, 2014). 
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2.2 Beleidsvertaling; kopiëren, toevoegen, wijzigen, en weglaten 
 
Om de theorie van beleidsvertaling in de praktijk te kunnen toetsen, onderscheidt Røvik (2007) 
vier ‘regels’ van vertaling; deze ‘regels’ gaan in op algemene bewerkingen die een beleidsidee 
kunnen ondergaan gedurende processen van beleidsvertaling (Wæraas & Sataøen, 2014). De 
vier vertaalregels zijn kopiëren, toevoegen, weglaten, en wijzigen. Kopiëren is de meest 
eenvoudige vertaalregel. Het doel van kopiëren is het zo nauw mogelijk overnemen van een 
beleidsidee. In deze ideaalsituatie wijkt een vertaling niet of nauwelijks af van het originele 
beleidsidee, wat leidt tot bedoelde uitkomsten (Wæraas & Sataøen, 2014). Toevoegen 
betekent het expliciteren en meer concreet maken van een beleidsidee, door informatie toe te 
voegen die in eerste instantie ontbreekt. Dit wordt vaak gedaan om een beleidsidee beter te 
laten passen bij de bestaande cultuur of structuur van een organisatie, of omdat het daarmee 
meer bijdraagt aan de gestelde organisatiedoelen (Wæraas & Sataøen, 2014). Wijzigen is het 
op enige wijze aanpassen van (elementen van) een beleidsidee. Hiermee staat het tegenover 
het ideaal van kopiëren, waarbij dus wordt afgeweken van het originele beleidsidee. Dit kan 
gedaan worden omdat het beleidsidee niet toepasbaar is in de organisatiecontext, of omdat 
het aanpassen van het beleidsidee meer voordeel oplevert dan het kopiëren van het idee 
(Wæraas & Sataøen, 2014).Weglaten is het tegenovergestelde van toevoegen; hierbij gaat het 
om schrappen van één of meerdere elementen van het beleidsidee. Dit kan bijvoorbeeld 
gedaan worden als bepaalde elementen van een beleidsidee niet nodig worden geacht in het 
bereiken van het beleidsdoel, of als bepaalde elementen niet passen bij de cultuur en/of 
structuur van een organisatie (Wæraas & Sataøen, 2014).  
 
De eerder genoemde toepassingen van de theorie van beleidsvertaling in verschillende 
sectoren laten zien dat beleidsvertaling een grote rol speelt in de implementatie van beleid. 
Beleidsimplementatie is geen kwestie van het kiezen van een richting, maar van interactie met 
verschillende beleidsactoren (Freeman, 2009). De implicaties van elk willekeurig beleidsidee, 
hetzij positief of negatief, worden pas blootgelegd op het moment dat dat beleidsidee over de 
drempel van de praktijk wordt gebracht. Beleidsimplementatie is daarom een proces van 
evolutie, aanpassing en ontdekking (Freeman, 2009). Volgens Majone en Wildavsky (1984) is 
letterlijke implementatie van beleid onmogelijk. ‘Woorden op papier, opgelegd door een 
leidinggevend of administratief bevel, een statuut, of een uitspraak van de rechtbank worden 
vertaald in daadwerkelijke acties in een echte omgeving. Het proces van vertaling onderwerpt 
een beleid aan de meest fundamentele evolutionaire test, namelijk zijn levensvatbaarheid in zijn 
omgeving.’ (Browne & Wildavsky, 1984, p. 227).   
  



17 
 

3 Literatuurstudie 
 
Binnen dit onderzoek staat de relatie tussen beleid en praktijk centraal, binnen de context van 
sport. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op beleid in het algemeen, het beleidsontwerp, 
wat beleidsimplementatie inhoudt, en hoe dit in de sport speelt. Daarnaast wordt uiteengezet 
hoe het centrale theoretische concept beleidsvertaling eerder is toegepast, zowel binnen als 
buiten de sport. Hiermee biedt de literatuurstudie achtergrondinformatie voor het verdere 
onderzoek, alsook een basis voor de thema’s die worden gebruikt bij de dataverzameling.  
 

3.1 Waarom maken we beleid? 
 
Beleid is een antwoord op de vraag hoe in een samenleving het eigenbelang van een individu te 
combineren is met het publieke belang van de gemeenschap. Beleid kan ervoor zorgen dat 
gedrag van individuen zo gestuurd wordt, dat het collectieve belang daarmee gediend wordt 
(Stone, 2012a). Volgens Sartori (1987) is een belangrijke eigenschap van beleid dat het 
resultaat is van collectieve besluitvorming, waarbij het collectief tegelijkertijd de makers én de 
uitvoerders van het beleid zijn (in Potůček et al., 2017). Het beleid dat voortvloeit uit politieke 
keuzes, heeft grote invloed op het dagelijks leven van alle individuen in een maatschappij 
(Gerston, 2015). Tegelijkertijd is het maken van beleid een proces, dat nooit ‘af’ is. Het 
oplossen van een maatschappelijk probleem door het maken van beleid is niet hetzelfde als het 
plakken van een fietsband. In het beleidsproces wordt continue gezocht naar alternatieve 
oplossingen, wordt gediscussieerd over beleidsbetekenissen, wordt gewerkt aan 
beleidsimplementatie, en wordt tegelijkertijd het effect van het beleid geëvalueerd. Het maken 
van beleid heeft hiermee een dynamisch en doorlopend karakter (Gerston, 2015).  
 
Het doel van beleid is dus om maatschappelijke problemen op te lossen, daar waar individuen 
dit niet zelf kunnen en de markt ook geen uitkomst biedt (Stone, 2012a; Gerston, 2015). We 
spreken volgens Potůček et al. (2017) van een maatschappelijke probleem wanneer er een 
groot gat bestaat tussen maatschappelijke idealen en de daadwerkelijke situatie. In dit 
onderzoek zien we dat grensoverschrijdend gedrag in de sport als een maatschappelijk 
probleem wordt opgevat, dat voor nationale en lokale overheden reden geeft om beleid te 
maken. Maatschappelijke problemen ontstaan volgens Gerston (2015) daar waar een hoog 
aantal individuen met hetzelfde individuele probleem kampt, waarmee het probleem dus 
wijdverspreid is en zich evolueert tot een publiek probleem. Hiermee wordt het probleem 
ineens een thema dat de aandacht van de overheid vergt, en beleid om het probleem op te 
lossen behoeft (Gerston, 2015). Het moment waarop een alledaags probleem wordt 
gebombardeerd tot maatschappelijk probleem, gaat volgens Gerston (2015) gepaard met een 
‘triggerend mechanisme’. Dit triggerend mechanisme is een kritieke gebeurtenis (of 
gebeurtenissen) die ervoor zorgt dat een alledaags probleem een wijdverspreide negatieve 
reactie vanuit de maatschappij ontvangt. Deze reactie is de basis voor de formulering van een 
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beleidsprobleem (Gerston, 2015). Een goed voorbeeld van een triggerend mechanisme in de 
context van sociale veiligheid is de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag in de sport 
en het rapport van Commissie de Vries (2017) die eerder werden aangehaald. Het rapport van 
Commissie de Vries (2017) liet zien dat grensoverschrijdend gedrag binnen de sport veel vaker 
voorkwam dan voorheen gedacht, waarmee het niet meer een individueel probleem was van 
mensen die grensoverschrijdend gedrag meemaakten, maar een maatschappelijk probleem dat 
opgelost moest worden.  
 
Volgens Potůček et al. (2017) is een maatschappelijk probleem echter niet gelijk aan een 
beleidsprobleem. Een maatschappelijk probleem is pas een beleidsprobleem op het moment 
dat er beleidsinstrumenten zijn die kunnen bijdragen aan een oplossing van het 
maatschappelijke probleem (Potůček et al.,, 2017). Landry (1995, in Potůček et al., 2017) stelt 
vier voorwaarden voor het ontstaan van een beleidsprobleem; er is (1) sprake van een 
maatschappelijk probleem, er wordt (2) een inschatting gemaakt van het vermogen om het 
probleem op te lossen, er is (3) de intentie om het probleem aan te pakken en hiervoor 
middelen aan te wenden, en er is (4) onzekerheid over de juiste actie en implementatie. Als aan 
deze vier voorwaarden wordt voldaan, kan gezocht gaan worden naar het juiste 
beleidsontwerp om het maatschappelijke probleem aan te pakken (Potůček et al., 2017). 
 

3.2 Het beleidsontwerp 
 
De term ‘beleidsontwerp’ werd al in 1984 aangehaald door Linder en Peters als denkkader om 
beleid te maken én analyseren. Waar het maken van beleid destijds nog veelal gestoeld was op 
een methode van trial-and-error, waren Linder en Peters (1984) op zoek naar een meer 
theoretische basis om beleid op te maken. De theorie van beleidsontwerp gaf hen een 
mogelijkheid om op een meer intelligente manier te kijken naar de complexe sociale wereld 
(Linder & Peters, 1984). Het proces van het ontwerpen van een beleid geeft de beleidsmaker 
een meer systematische manier om een probleem te ontleden, en hier vervolgens een 
optimale set aan oplossingen voor te bedenken (Linder & Peters, 1984). Een belangrijke 
karakteristiek van het denken in termen van beleidsontwerp, is de nadruk die ligt op het 
matchen van de inhoud van het beleid aan de politieke context waarin dit beleid wordt 
geformuleerd en geïmplementeerd (May, 1991). Volgens Schneider en Ingram (1997, in 
Schneider & Sidney, 2009, p. 104-105) kent een beleidsontwerp de volgende elementen: 
 

1. Probleemdefinitie en doelstellingen 
2. Baten en kosten om te distribueren 
3. Doelgroep (de actoren in de beleidscontext die baten en kosten (kunnen) ontvangen) 
4. Regels (Beleidsrichtlijnen die aangeven wie wat, wanneer, en met welke middelen moet 

doen, wie er in aanmerking komen, etc.) 
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5. Instrumenten (stimulerende en ontmoedigende maatregelen voor actoren en doelgroep 
om in lijn met het beleidsdoel te gaan handelen) 

6. Implementatiestructuur (het complete implementatieplan, inclusief maatregelen voor 
compliance en beschikbare middelen) 

7. Sociale constructen (het beeld van de realiteit, de stereotypen die mensen gebruiken 
om de realiteit zoals zij die zien te begrijpen) 

8. Rationaliteiten (de expliciete of impliciete rechtvaardiging of legitimiteit voor het beleid, 
inclusief diegene die gebruikt worden in discussies over het beleid) 

9. Onderliggende aannames (expliciete of impliciete aannames over causale logica’s of 
over de capaciteit van personen of organisaties) 

 
Deze elementen focussen zich op zowel de rationele en instrumentele componenten, als op de 
waardegedreven componenten van een beleidsontwerp (Schneider & Sidney, 2009). Deze 
combinatie helpt een beleid beter te begrijpen, omdat de waardegedreven componenten van 
invloed zijn op de uitwerking van de rationele en instrumentele componenten in de praktijk 
(Schneider & Sidney, 2009). De theorie van beleidsontwerp stelt dat de eigenschappen van een 
beleidsontwerp voortvloeien uit politieke en sociale processen, en dat deze eigenschappen 
vervolgens ook weer consequenties hebben, voor zowel deze politieke en sociale processen als 
in de praktijk (Schneider & Sidney, 2009). De keuze voor bepaalde ontwerpelementen 
weerspiegelen politieke en sociale waarden, historische traditie, nationale trends in ideeën over 
‘goed’ beleid, alsook kennis van het lokale. Deze verschillende factoren leiden tot een grote 
variatie aan beleidsontwerpen. Verschillende beleidsontwerpen leiden tot verschillende 
uitkomsten, waaruit lering kan worden getrokken voor de toekomst (Schneider & Sidney, 
2009). Vanuit deze gedachte kan het concept beleidsontwerp helpen bij het in kaart brengen 
van het beleid op het gebied van sociale veiligheid in de gemeente Amsterdam en gemeente 
Utrecht. 
 
Een belangrijk element van het beleidsontwerp zijn de instrumenten die gebruikt worden. Om 
deze in dit onderzoek verder te kunnen duiden, worden deze hieronder verder uitgewerkt. 
Stone (2012a) onderscheidt vijf verschillende beleidsinstrumenten: (1) incentives, (2) regels en 
wetten, (3) feiten, (4) rechten en (5) macht. (1) Incentives gaan over stimulerende en 
ontmoedigende maatregelen die een beleidsontwerper kan nemen, om actoren te laten 
handelen in lijn met de beleidsdoelstelling(en). Stone (2012a) omschrijft incentives als de 
metafoor van de wortel en de stok. Als je mensen een wortel als beloning aanbiedt, of dreigt te 
slaan met een stok, dan zullen ze zich anders gedragen dan normaal. Stimulerende maatregelen 
(zoals de wortel) worden genomen om het makkelijker te maken voor mensen om gewenst 
gedrag te vertonen. Ontmoedigende maatregelen worden genomen om het moeilijker te 
maken voor mensen om ongewenst gedrag te vertonen. (2) Regels en wetten gaan over het 
indirecte commando dat mensen moeten volgen. We kennen officiële regels, die zijn 
vastgelegd in de wet, of op een andere manier zijn vastgelegd. Daarnaast kennen 
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maatschappijen allerlei impliciete, onofficiële regels, die gaan over normen, waarden, principes 
en tradities. Regels en wetten verplichten of verbieden mensen om zich op bepaalde manieren 
te gedragen. (3) Feiten gaan over het overtuigen van actoren van de beleidsdoelstelling(en) 
door gebruik te maken van feitelijke informatie en kennis. Door dit te doen, kan conflict worden 
voorkomen en zullen mensen sneller gewenst gedrag vertonen. (4) Rechten gaan over de 
wettelijke (grond)rechten waarover een individu beschikt. Rechten geven personen de macht 
om zich op een bepaalde manier te gedragen, en om bepaalde gedragingen van anderen te 
mogen verwachten. Tot slot gaat (5) macht gaat over het toekennen van macht aan individuen 
of groepen. Dit kan en gebeurt op verschillende manieren. Individuen ontvangen macht doordat 
zij mogen stemmen, vertegenwoordigd worden door de gekozen volksvertegenwoordigers of 
invloed mogen hebben op lokale beleidskeuzes. Door macht in toenemende mate bij individuen 
neer te leggen, hebben zij steeds meer invloed op de te nemen beleidskeuzes. Hoe meer deze 
invloed toeneemt, hoe sneller ze zich ook achter deze beleidskeuzes zullen scharen (Stone, 
2012a).  
 

3.3 Beleidsimplementatie 
 
Een belangrijk onderdeel van het beleidsproces is de beleidsimplementatie (Smith, 1973; 
Gerston, 2015). Dit komt ook terug in het beleidsontwerp zoals beschreven door Schneider en 
Ingram (1997, in Schneider & Sidney, 2009, p. 104-105). Hier gaat het echter om het plan voor 
de implementatie; het daadwerkelijke implementeren staat los van het beleidsontwerp 
(Schneider & Sidney, 2009). Zoals Gerston (2015, p. 95) stelt: ‘Beleidsimplementatie 
vertegenwoordigt de bewuste conversie van beleidsplannen naar realiteit.’ Om beleidsdoelen 
daadwerkelijk te behalen, moet een beleid dus geïmplementeerd worden. Dit is iets wat al in 
1973 door Smith werd herkend, maar destijds werd in de praktijk nog vaak gedacht dat 
wanneer een beleid was gemaakt, deze als vanzelf zou worden geïmplementeerd. Smith (1973) 
zag beleidsimplementatie als een proces, dat leidt tot spanningen, druk en conflicten, die 
uiteindelijk leiden tot de benodigde actie om beleidsdoelen te realiseren. In de context van het 
proces van beleidsimplementatie zijn volgens Smith (1973) vier componenten van belang, 
namelijk: (1) het geïdealiseerde beleid, (2) de doelgroep, (3) de implementerende organisatie en 
(4) omgevingsfactoren. (1) Het geïdealiseerde beleid gaat over de ideale uitwerking van het 
beleid, zoals deze door de beleidsmakers bedoeld was. (2) De doelgroep bestaat uit alle 
individuen die hun gedrag (moeten) aanpassen door het beleid. (3) De implementerende 
organisatie is de organisatie die verantwoordelijk is voor het implementeren van het beleid. (4) 
Tot slot zijn ook omgevingsfactoren van invloed op het proces van beleidsimplementatie. 
Hiermee doelt Smith (1973) op alle factoren (buiten de genoemde) die het beleid kunnen 
beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden, zoals culturele, sociale, politieke of economische 
factoren. Deze vier componenten staan centraal in het proces van beleidsimplementatie. In dit 
proces interacteren zij met elkaar, en deze interacties leiden vervolgens tot bepaalde 
handelingspatronen in de praktijk die in meer of mindere mate in relatie staan met de 
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beleidsdoelen (Smith, 1973). Hiermee kan het model van Smith (1973) inzicht geven in het 
proces van beleidsimplementatie, en hoe beleidsideeën leiden tot bedoelde of onbedoelde 
beleidsuitkomsten. Dit is in hoge mate relevant in relatie tot de onderzoeksvraag, die ingaat op 
de relatie tussen (1) het geïdealiseerde beleid (het beleidsontwerp van de gemeenten) en (3) 
de implementerende organisatie (de lokale sportclub). 
 
Het model van Smith (1973) geeft dan ook inzicht in de problematiek als het gaat om het 
implementeren van sportbeleid (van Bottenburg, 2007; Skille, 2015; Harris, Mori & Collins, 2009; 
Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015; Waardenburg, 2016; van Slobbe, 2019). Want waar in de 
meeste sectoren de implementerende organisaties onderdeel zijn van de overheid (Smith, 
1973), is het in de sport vaak aan vrijwillige sportclubs, die een hoge mate van autonomie 
kennen, om (lokaal) overheidsbeleid te implementeren (van Bottenburg, 2007; Skille, 2015; 
Harris, Mori & Collins, 2009; Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015; Waardenburg, 2016; van Slobbe, 
2019). Dit maakt de sport als beleidssector complex, omdat sportclubs het vaak al moeilijk 
genoeg hebben met het organiseren van hun kernactiviteiten, en het vinden van voldoende 
van vrijwilligers hiervoor (Harris, Mori & Collins, 2009). Het implementeren van overheidsbeleid 
is daarbij van ondergeschikt belang aan wat Waardenburg (2016) de community-logica van de 
sportvereniging noemt. Deze community-logica wordt gekenmerkt door vrijwillige deelname, 
democratische besluitvorming en de naar binnen gerichtheid op de eigen groep leden. Het 
handelen van verenigingen volgens deze logica kan botsen met beleidsdoelen van de (lokale) 
overheid, omdat deze beleidsdoelen niet zelden afwijken van de primaire doelen die een 
sportvereniging nastreeft (Waardenburg, 2016). Toch proberen nationale overheden steeds 
meer de sportclub in te zetten voor het nastreven van bepaalde beleidsdoelen (Fahlén, 
Eliasson & Wickman, 2015; Waardenburg, 2016; Harris, Mori & Collins, 2009; Skille, 2015; van 
Bottenburg, 2007). Bovengenoemde complexiteit maakt dat vraagtekens geplaatst kunnen 
worden bij deze keuze (Harris, Mori & Collins, 2009; Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015).  
 
Een belangrijk begrip in de implementatie van sportbeleid is autonomie. Sportclubs worden 
vaak gekenmerkt door een hoge mate van relatieve autonomie (Waardenburg, 2016). Niet 
alleen is deze relatieve autonomie resultaat van de rechtsvorm van een vereniging, dat van een 
sportclub juridisch gezien een autonome rechtspersoon maakt. Ook verwerven sportclubs 
relatieve autonomie door op democratische wijze eigen keuzes te maken. Deze keuzes worden 
gemaakt door de leden van de vereniging, en zijn niet noodzakelijk in lijn met de intenties van 
externe actoren zoals andere verenigingen, sportbonden of lokale en nationale overheden 
(Waardenburg, 2016). Waardenburg (2016) constateert dan ook dat sportverenigingen, in het 
licht van hun relatieve autonomie, het eigenbelang voorop zetten in de relatie met de 
gemeente. Fahlén, Eliasson en Wickman (2015) stellen dat beleidsmakers hier te maken hebben 
met een paradox, omdat zij de uitvoering van beleid overlaten aan zelfsturende, autonome 
sportverenigingen, terwijl zij vanuit de gekozen beleidsdoelen juist graag zouden zien dat deze 
sportverenigingen in een bepaalde richting zouden bewegen. De implementatie van sportbeleid 
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wringt hier vooral op de derde component die volgens Smith (1973) belangrijk is in het proces 
van beleidsimplementatie, namelijk de implementerende organisatie. De implementerende 
organisaties, in dit geval de sportverenigingen, kennen door hun autonomie namelijk geen 
formele verantwoordelijkheid om het externe beleid van overheden en sportbonden uit te 
voeren. Zoals van Bottenburg (2007) stelt leidt dit tot sturingsproblematiek bij overheden en 
sportbonden, en zijn deze partijen onvoldoende uitgerust om om te gaan met deze paradox. 
Dit inzicht is relevant in relatie tot de onderzoeksvraag, waarin deze paradox terugkomt, 
namelijk door te kijken naar de manier waarop sportclubs omgaan met gemeentelijk 
sportbeleid. 
 

3.4 Beleidsvertaling in de sport 
 
Zoals in het theoretisch kader uitgewerkt, kan het theoretische concept ‘beleidsvertaling’ 
inzicht geven in de manier waarop extern beleid vertaald wordt door lokale sportclubs. Daarom 
zal dit theoretische concept in dit onderzoek centraal staan, en zal nu worden gekeken naar 
eerdere toepassingen van dit concept binnen de sportsector, specifiek in de relatie tussen 
sportclubs en de overheid. 
 
Jeanes et al. (2019) onderzochten in Australië hoe sportclubs omgaan met beleidsinterventies 
gericht op het creëren van kansen voor kinderen met een beperking om te gaan sporten. Uit 
het onderzoek blijkt dat een validistisch perspectief dominant is binnen sportclubs, waardoor 
het creëren van kansen voor kinderen met een beperking niet als prioriteit wordt gezien. 
Hierdoor worden de beleidsinitiatieven op dit gebied nauwelijks gebruikt en veelal afgestoten 
door sportclubs. Argumenten die de sportclubs hiervoor aanvoeren zijn het gebrek aan 
middelen, kennis of vrijwilligers, het niet passen van mensen met een beperking binnen de 
bestaande systemen, een verondersteld negatief effect op de sportieve prestaties van de club 
en de afleiding van de ambities en verwachtingen van de sportclub (Jeanes et al., 2019). Tijdens 
het vertalen van het beleid wordt dus door de sportclubs geconcludeerd dat het creëren van 
kansen voor kinderen met een beperking niet past binnen het dominante denk- en 
handelingskader binnen de club, waardoor de beleidsdoelen uiteindelijk niet worden vertaald in 
de praktijk van de sportclub (Jeanes et al., 2019).  
 
Stenling (2014) brengt het concept beleidsvertaling in de praktijk door onderzoek te doen naar 
de implementatie van het concept ‘Drive-in sport’ door de RF (de Zweedse Sport Federatie), 
onderdeel van het beleidsinitiatief ‘The Lift for Sport’ van de Zweedse overheid. Het idee van 
het concept ‘Drive-in sport’ was om jongeren tussen de 13 en 20 jaar, die niet actief zijn in de 
georganiseerde sport, gratis deel te laten nemen aan spontane sportactiviteiten bij reguliere 
sportclubs op vrijdag- en zaterdagavonden, waarbij inschrijving niet nodig is en de activiteit 
gebaseerd is op de behoefte van de jongeren. Hiermee zou het bij moeten dragen aan het in 
aanraking komen van meer jongeren met sport, het ontwikkelen van het sportaanbod van de 
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reguliere sportclubs en het toeleiden van deze jongeren naar het structurele aanbod van de 
sportclubs. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze avonden werd bij de lokale 
sportclubs neergelegd (Stenling, 2014). Uit het onderzoek, een casestudie bij één sportclub in 
Zweden, blijkt dat de sportclub deze verantwoordelijkheid niet aanvaardt. Dit komt doordat het 
idee van Drive-in sport niet strookte met het karakter van het reguliere sportaanbod van de 
sportclub. Zo maakt het ad-hoc karakter van Drive-in sport dat er moeilijk leiders geworven 
kunnen worden voor het leiden van de activiteiten, omdat deze normaal gesproken geworven 
worden uit de groep ouders van de deelnemers. Ook zouden de activiteiten niet 
kostendekkend zijn, omdat jongeren op onregelmatige basis gratis mee konden doen. 
Daarnaast komt ook naar voren dat het idee van Drive-in sport niet past bij het prestatieve 
karakter van de club, waar kinderen zich al vanaf jonge leeftijd in een vast team, en op reguliere 
basis, ontwikkelen in de sport (Stenling, 2014). Doordat de organisatorische identiteit van de 
onderzochte sportclub niet past bij het (geïnterpreteerde) idee van ‘Drive-in sport’, werd het 
beleidsinitiatief dus niet vertaald naar de praktijk (Stenling, 2014). 
 
Ook in Noorwegen is het concept beleidsvertaling toegepast op de relatie tussen lokale 
sportclubs en de overheid. Skille (2009) deed onderzoek naar de implementatie van het 
zogenaamde ‘Norwegian Sports City Program’ (SCP), een beleidsinitiatief van de overheid 
gericht op het bieden van alternatief sportaanbod (naast regulier sportaanbod), met als doel 
jongeren van de straat te houden en sociale integratie te bevorderen. Vergelijkbaar met de 
situatie in Zweden, werd de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het SCP bij lokale 
sportclubs neergelegd. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is of de logica van 
integratie in sociaal beleid verenigbaar is met de logica van competitie in sport (Skille, 2009). 
Uit het onderzoek komt naar voren dat deze twee logica’s moeilijk te combineren zijn, en dat 
het voor het nastreven van de beleidsdoelen nodig is om de logica van integratie vanuit het 
beleid bewust te prioriteren boven de logica van competitie, die sporteigen is. Dit betekent 
niet dat dit niet realistisch is. Uit de resultaten bleek namelijk dat vrijwilligers binnen sportclubs 
wel degelijk bereid waren om bij te dragen aan sociale integratie en sportaanbod voor jongeren 
die normaal gesproken moeilijk te bereiken zijn op te zetten. Hierbij maakten zij ook gebruik 
van de middelen die het SCP hen te bieden had. Ten grondslag aan deze bereidheid lag de 
behoefte van de lokale omgeving (inclusief de doelgroep) die door de sportclubs gezien werd. 
Het punt waarop het top-down beleid van de overheid samenkomt met de bottom-up 
behoefte van de lokale community, is dan ook het punt waarop het beleid actief vertaald wordt 
naar de praktijk van de sportclub (Skille, 2009). Daarbij wordt wel benoemd dat er een limiet zit 
aan het nastreven van beleidsdoelen door sportclubs. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er 
een punt is waarop de vrijwilligers van de sportclubs aangeven dat het nastreven van deze 
beleidsdoelen té veeleisend is, zoals wanneer de doelgroep als onbereikbaar wordt beschouwd 
(Skille, 2009). Dit onderzoek laat hiermee zien dat vertaling wel degelijk mogelijk is, wanneer de 
doelen van de sportclub overeenstemmen met de beleidsdoelen vanuit de overheid. 
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Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat de vertaling van beleid ‘van bovenaf’ binnen de sport 
geen vanzelfsprekendheid is. Sportclubs kennen relatieve autonomie, wat maakt dat zij de 
verantwoordelijkheid om beleid te implementeren kunnen weigeren (van Bottenburg, 2007; 
Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015; Waardenburg, 2016). Bovenstaande onderzoeken laten zien 
dat zij dit regelmatig doen, wanneer beleid niet aansluit bij de doelen, het karakter, of de 
mogelijkheden van de sportclub (Jeanes et al., 2019; Stenling, 2014; Skille, 2009). Tegelijkertijd 
blijkt ook dat overheidsbeleid wel succesvol vertaald kan worden, wanneer het beleid wél 
aansluit bij de doelen van de sportclub (Skille, 2009). Invloedrijke factoren in deze processen 
van beleidsvertaling zijn enerzijds de karakteristieken van de sportclubs, en anderzijds de 
vormen van beleid die gevoerd worden. 
 

3.5 Beleidsontwerp en beleidsvertaling 
 
Waar in bovenstaande onderzoeken het theoretische concept ‘beleidsvertaling’ wordt 
gekoppeld aan theorieën over de invloed van het karakter van de implementerende 
organisatie, zoals de logica van competitie binnen sportclubs, of de organisatorische identiteit 
van sportclubs, is binnen (en buiten (Sausman, Oborn & Barrett, 2016)) de sport minder bekend 
over de invloed van het beleidsontwerp op de beleidsvertaling binnen sportclubs. Onderzoek 
naar de relatie tussen deze twee concepten werd wél gedaan door Werts et al. (2013), binnen 
het Amerikaanse onderwijs, en door Sausman, Oborn en Barrett (2016), binnen de Engelse 
gezondheidszorg.  
 
Werts et al. (2013) keken naar de implementatie van de ‘Educational Accountability Act’ (EAA) 
op scholen in South Carolina, en de percepties van het onderwijsbeleid van stakeholders in het 
onderwijs aldaar. Uit het onderzoek blijkt dat veel stakeholders weinig vertrouwen hebben in 
het onderwijsbeleid. Dit komt volgens stakeholders doordat de EAA hen niet in staat stelt om 
alle leerlingen op een hoog niveau te laten leren. Dit gebrek aan vertrouwen in het huidige 
onderwijsbeleid heeft volgens Werts et al. (2013) tot gevolg dat veel stakeholders zichzelf niet 
als lokale actor in het beleidsproces zien; zij vertonen gelatenheid als het gaat over het beleid 
en kijken voornamelijk naar de gebreken van het beleid, en niet naar de mogelijkheden om het 
beleid te ontwikkelen. Werts et al. (2013) concluderen dat de manier waarop een beleid 
ontworpen wordt invloed heeft op de perceptie van lokale actoren van de eigen rol in het 
beleidsproces, en hiermee de manier waarop zij het beleid vertalen in de praktijk.  
 
Sausman, Oborn, en Barrett (2016) onderzochten de implementatie van het IAPT-beleid 
(Improving Access to Psychological Therapies) in de Engels gezondheidszorg, en focusten zich 
hierbij op hoe de verschillende kenmerken van het beleidsontwerp de beleidsimplementatie 
mogelijk maakten of juist beperkten. Een belangrijk concept in hun onderzoek is het concept 
‘lokale universaliteit’. Dit houdt in dat een beleid, wanneer het geïmplementeerd wordt in een 
lokale context, altijd een unieke uitwerking krijgt, als product van de interactie tussen het 
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beleid en zijn nieuwe omgeving (Sausman, Oborn & Barrett, 2016). Uit het onderzoek blijkt dat 
de flexibiliteit en ruimte voor lokale adaptatie die het beleidsontwerp van het IAPT-beleid gaf in 
de implementatie van het beleid, ervoor zorgde dat implementatie succesvol kon plaatsvinden. 
Lokale keuzes zorgden voor innovatie en een lerend vermogen die eraan bijdroegen de 
implementatie van het IAPT-beleid in de lokale context te bestendigen. Het was niet de inhoud 
van het beleid, maar de manier waarop deze door lokale actoren geadapteerd kon worden aan 
de lokale context die maakte dat het beleid succesvol geïmplementeerd kon worden. Hiermee 
laten Sausman, Oborn en Barrett (2016) zien dat het ontwerp van een beleid invloed heeft op 
implementatie van een beleid. Sausman, Oborn en Barrett (2016) sluiten af door te stellen dat 
het ontwerp van een beleid bij kan dragen aan het vermogen om te leren van het continue 
proces van implementatie en de mogelijkheid om de inhoud van het beleid aan te passen op de 
lokale context. Deze twee factoren dragen bij aan een succesvolle implementatie van een 
‘universeel’ beleid in een lokale context (Sausman, Oborn & Barrett (2016).  
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4 Onderzoeksmethoden 
 
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe wordt gemeentelijk sportbeleid op het 
gebied van sociale veiligheid vertaald door lokale sportclubs?’. In dit hoofdstuk zullen de 
gebruikte methoden, om tot een antwoord op deze vraag te komen, worden beschreven. 
Allereerst wordt ingegaan op het wetenschapsfilosofische perspectief van de onderzoeker. 
Hierna zal achtereenvolgens ingegaan worden op de gebruikte onderzoeksvorm, de 
geselecteerde respondenten, de manier van het verzamelen van de data en de manier van het 
analyseren van de data. Tot slot zal ingegaan worden op de validiteit en de betrouwbaarheid 
van het onderzoek, en wordt de positie van de onderzoeker belicht.  
 

4.1 Onderzoeksperspectief 
 
In dit onderzoek wordt een interpretativistisch perspectief gehanteerd. Het interpretativisme 
veronderstelt dat menselijk gedrag gebaseerd is op de betekenissen die zij toekennen aan de 
sociale wereld om zich heen. Hiermee staat het interpretativisme in contrast met het 
positivisme, dat uitgaat van een feitelijke wereld, waarin waardevrij onderzoek leidt tot 
wetenschappelijke kennis (Bryman, 2016). Het interpretativisme is dominant binnen de sociale 
wetenschappen, omdat het onderzoeksonderwerp, het menselijk gedrag, wezenlijk verschilt 
van de onderzoeksonderwerpen van natuurwetenschappen. Menselijk gedrag is namelijk niet 
waardevrij – mensen handelen op basis van de waarden en betekenissen die zij toekennen aan 
de sociale wereld om zich heen. Het is de taak van de onderzoeker om dit menselijk gedrag te 
interpreteren, en te begrijpen vanuit de belevingswereld van de respondent (Bryman, 2016). 
Door het doen van interpretativistisch onderzoek kan de onderzoeker causale verbanden 
leggen tussen de manier van sociaal handelen en de effecten hiervan (Bryman, 2016). 
 
Dit onderzoeksperspectief past goed bij het onderzoeksonderwerp binnen dit onderzoek. Er 
wordt namelijk gekeken naar het beleid van gemeenten op het gebied van sociale veiligheid, en 
de manier waarop individuen binnen sportclubs dit beleid interpreteren en vervolgens vertalen 
naar hun eigen handelen en het handelen van de sportclub. Door uit te gaan van een 
interpretativistisch onderzoeksperspectief, kan dieper ingegaan worden op de betekenissen 
die respondenten geven aan het beleid van de onderzochte gemeenten, en hoe deze 
betekenissen invloed hebben op de vertaling van dit beleid binnen de sportclub.   
 

4.2 Onderzoeksvorm 
 
Als logisch gevolg op het gehanteerde onderzoeksperspectief, neemt dit onderzoek de vorm 
van een kwalitatief onderzoek aan. Kwalitatief onderzoek houdt namelijk in dat de onderzoeker 
tekstueel materiaal verzamelt, aan de hand waarvan betekenissen, ervaringen en 
gezichtspunten van alle betrokkenen in kaart kunnen worden gebracht. Dit materiaal helpt 
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sociale verschijnselen te begrijpen in hun natuurlijke context (Boeije, 2014). Bij kwalitatief 
onderzoek ligt de nadruk op het genereren van theorie, in plaats van het testen van theorie. 
Hierbij wordt de verzamelde data centraal gezet in het onderzoek, anders dan bij (veel) 
kwantitatieve onderzoeken, waarin de theorie centraal staat (Bryman, 2016).  
 
Meer specifiek neemt dit onderzoek de vorm van een vergelijkende casestudie aan.  Een 
casestudie houdt in dat in het onderzoek ingezoomd wordt op een bepaalde casus, waarmee 
de specifieke aard en complexiteit van de casus in kwestie in kaart kan worden gebracht. Bij 
een casestudie ligt de nadruk op de specifieke kenmerken van een casus, die hem uniek maken 
(Bryman, 2016). In een vergelijkende casestudie wordt niet één casus onderzocht, maar worden 
twee contrasterende casussen onderzocht middels dezelfde onderzoeksmethoden. Op deze 
manier kunnen de twee casussen met elkaar vergeleken worden, en kunnen de sociale 
betekenissen beter begrepen worden (Bryman, 2016). 
 

4.3 Selectie casussen en respondenten 
 
De twee casussen die in dit onderzoek nader bekeken worden zijn de gemeente Amsterdam en 
de gemeente Utrecht. Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de 
beleidscontext van beide gemeenten in kaart gebracht, en wordt gekeken hoe de sportclubs in 
beide gemeenten zich tot deze beleidscontext verhouden. De gemeente Amsterdam en de 
gemeente Utrecht zijn geselecteerd omdat er in beide gemeenten in het afgelopen jaar veel 
inzet is gepleegd om het thema sociale veiligheid bij de sportclubs onder de aandacht te 
brengen. 
 
In Amsterdam gelden namelijk vanaf 1 januari 2022 basiseisen op het gebied van sociale 
veiligheid. Om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en een sociaal veilige sport te 
realiseren, moeten Amsterdamse sportaanbieders die samenwerken met de gemeente vanaf 1 
januari 2022 ervoor zorgen dat (1) alle trainers en begeleiders die met jeugd werken beschikken 
over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), (2) alle trainers en begeleiders de gedragscode 
sociale veiligheid hebben ondertekend en (3) zij een vertrouwenscontactpersoon hebben 
aangesteld (Gemeente Amsterdam, z.d.). Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam in 2022 
een beeldmerk gelanceerd, om aandacht te geven aan het belang van alertheid op 
grensoverschrijdend gedrag (Gemeente Amsterdam, z.d.).  
 
In de gemeente Utrecht is op 10 november 2021 een grootschalige campagne over het thema 
sociale veiligheid van start gegaan. In samenwerking met de gemeente Utrecht heeft 
SportUtrecht de landelijke campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ van Centrum Veilige Sport 
in Utrecht uitgerold. Dit heeft SportUtrecht gedaan door veel aandacht voor het thema te 
vragen, scholingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers in de sport te organiseren en hen tools 



28 
 

aan te reiken waarmee zij aan de slag kunnen met het thema sociale veiligheid, aan de hand 
van elementen van de landelijke campagne (SportUtrecht, z.d.).  
 
Om onderliggende betekenissen van het gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale 
veiligheid in de gemeente Amsterdam te achterhalen, is gesproken met een 
beleidsmedewerker van de gemeente Amsterdam, namelijk de Programma Manager Positieve 
Sportcultuur. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 
Positieve Sportcultuur, wat onderdeel is van het gemeentelijk sportbeleid, en waar sociale 
veiligheid onder valt.  
 
Om onderliggende betekenissen van het gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale 
veiligheid in de gemeente Utrecht te achterhalen, is gesproken met een beleidsadviseur Sport 
bij de gemeente Utrecht, en een oud-medewerker van SportUtrecht. De beleidsadviseur Sport 
bij de gemeente Utrecht houdt zich bezig met het thema Positieve Sportcultuur, waar sociale 
veiligheid een onderdeel van is. De oud-medewerker van SportUtrecht was tot december 2021 
jarenlang themahouder van het thema Veilig Sportklimaat, en is in die hoedanigheid bezig 
geweest met de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid op dat gebied.  
 
Om te onderzoeken hoe sportclubs in Amsterdam het gemeentelijk sportbeleid op het gebied 
van sociale veiligheid vertalen naar de lokale praktijk, is gesproken met vertegenwoordigers 
van vijf sportclubs uit Amsterdam. Bij het selecteren van respondenten en sportclubs in de 
gemeente Amsterdam is met een aantal zaken rekening gehouden. Allereerst zijn alleen 
sportclubs die te maken hebben met de basiseisen die de gemeente Amsterdam heeft 
ingevoerd benaderd voor een interview. Daarnaast heeft de onderzoeker gepoogd 
vertegenwoordigers van sportclubs te spreken, die verantwoordelijk zijn voor het thema 
sociale veiligheid binnen de club, of hier in ieder geval meer vanaf weten. In vier van de vijf 
gevallen was dit een bestuurslid, in één geval was dit de vertrouwenscontactpersoon van de 
club. Tot slot is gepoogd een variatie aan sportclubs te interviewen, door clubs uit 
verschillende sporten te benaderen. In Amsterdam is daarom gesproken met een atletiek-, 
korfbal-, scherm-, volleybal- en zwemclub. Deze sportclubs variëren in grootte, van ongeveer 
200 leden, tot ongeveer 500 leden. De sportclubs in Amsterdam zijn allen benaderd via 
algemene mailadressen die de onderzoeker via de website heeft achterhaald.  
 
Om te onderzoeken hoe sportclubs in Utrecht het gemeentelijk sportbeleid op het gebied van 
sociale veiligheid vertalen naar de lokale praktijk, is gesproken met vertegenwoordigers van vijf 
sportclubs uit Utrecht. Bij het selecteren van respondenten en sportclubs in de gemeente 
Utrecht is met een aantal zaken rekening gehouden. De onderzoeker heeft gepoogd 
vertegenwoordigers van sportclubs te spreken, die verantwoordelijk zijn voor het thema 
sociale veiligheid binnen de club, of hier in ieder geval meer vanaf weten. In alle vijf gevallen was 
dit een bestuurslid binnen de club. Daarnaast is gepoogd een variatie aan sportclubs te 
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interviewen, door clubs uit verschillende sporten te benaderen. In Utrecht is gesproken met 
een american football-, handbal-, hockey-, tennis- en voetbalclub. De variatie in grootte van 
deze sportclubs loopt sterk uiteen, waar de kleinste gesproken sportclub ongeveer 70 leden 
telt, en de grootste meer dan 2500 leden. De sportclubs in Utrecht zijn veelal benaderd via 
persoonlijke contacten van de onderzoeker, of via collega’s van de onderzoeker.  
 
In onderstaande tabel wordt de selectie van de respondenten, inclusief de locatie van de 
afgenomen interviews en de duur van het interview, schematisch weergegeven. Om de 
anonimiteit van de respondenten te waarborgen is niet gespecificeerd om welke type sport 
het gaat. 
 

Respondent Functie Locatie Duur 
1 Programma Manager Positieve 

Sportcultuur Gemeente Amsterdam 
Amsterdam, Kantoor 
Gemeente Amsterdam 

45:20 

2 Beleidsadviseur Sport Gemeente 
Utrecht 

Utrecht, Kantoor Gemeente 
Utrecht 

41:29 

3 Oud-medewerker SportUtrecht Amersfoort, bij respondent 
thuis 

37:06 

4 Voorzitter van een sportclub in 
Utrecht 

Utrecht, op de sportclub 36:08 

5 Voorzitter van een sportclub in 
Utrecht 

Utrecht, bij respondent thuis 1:04:49 

6 Secretaris van een sportclub in 
Utrecht 

Utrecht, op kantoor van 
respondent 

52:15 

7 Algemeen bestuurslid van een 
sportclub in Amsterdam 

Amsterdam, op de sportclub 43:36 

8 Voorzitter van een sportclub in 
Amsterdam 

Amsterdam, op de sportclub 29:09 

9 Vertrouwenscontactpersoon van 
een sportclub in Amsterdam 

Amsterdam, op de sportclub 58:50 

10 Algemeen bestuurslid van een 
sportclub in Amsterdam 

MS Teams 50:08 

11 Secretaris van een sportclub in 
Amsterdam 

MS Teams 48:35 

12 Voorzitter van een sportclub in 
Utrecht 

Utrecht, op de sportclub 29:54 

13 Voorzitter van een sportclub in 
Utrecht 

Utrecht, op de sportclub 33:12 
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4.4 Dataverzameling 
 
In dit onderzoek is data verzameld middels het doen van semi-gestructureerde interviews. 
Door het doen van interviews kan de onderzoeker erachter komen hoe een respondent denkt 
over een onderwerp, welke opvattingen en kennis een respondent daarover heeft, en welke 
aannames en logica’s daarachter zitten. Het geeft de onderzoeker ‘rijke’ data, waarin de 
respondent laat zien hoe hij of zij over een onderwerp nadenkt, en ook de mogelijkheid heeft 
om af te dwalen van het directe onderwerp, waardoor naar voren komt wat de respondent 
belangrijk vindt (Boeije, 2014). Om deze ruimte voor het uitweiden over andere onderwerpen te 
behouden, maar tegelijkertijd structuur te geven aan het interview, waarmee ook het 
onderwerp van het onderzoek, sociale veiligheid, voldoende aan bod komt, is gekozen voor het 
houden van semi-gestructureerde interviews. Dit houdt in dat het interview is voorbereid aan 
de hand van een vooraf opgestelde topiclijst, op basis van de thema’s uit de probleemstelling 
en literatuur, maar dat deze topiclijst niet leidend is voor het interview zelf. Deze flexibiliteit 
geeft de onderzoeker de kans om verder door te vragen op onderwerpen die de respondent 
aansnijdt, waardoor belangrijke punten naar voren zouden kunnen komen, die op voorhand niet 
voorzien waren in de topiclijst (Bryman, 2016).  
 
In de interviews met de vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, 
en SportUtrecht werden de respondenten gevraagd naar alle relevante informatie rondom het 
sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid van de respectievelijke gemeenten. De topics 
die in deze interviews werden besproken zijn het beleidsprobleem, de beleidsdoelstelling, de 
doelgroep, de beleidsrichtlijnen, de beleidsinstrumenten, de implementatiestructuur en de 
praktijk (Bijlage 2). Aan de hand van deze interviews is een helder beeld van het sportbeleid op 
het gebied van sociale veiligheid van beide gemeenten ontstaan. 
 
In de interviews met de vertegenwoordigers van de sportclubs uit Amsterdam en Utrecht 
werden de respondenten gevraagd naar hun opvattingen over sociale veiligheid op de club, het 
beleid en de preventieve maatregelen die de club kent, en hun opvattingen over het beleid van 
de respectievelijke gemeenten. De topics die in deze interviews werden besproken zijn de 
betekenis (van sociale veiligheid), het beleid binnen de club, de preventieve maatregelen, de 
communicatie met Centrum Veilige Sport, de communicatie richting leden en de communicatie 
met de desbetreffende gemeente (Bijlage 2). Op deze manier werd impliciet, door te vragen 
naar de opvattingen over sociale veiligheid en de acties die zij hieraan koppelen, en expliciet, 
door te vragen naar de opvattingen over het beleid van de gemeente, data verzameld over 
hoe het gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid vertaald wordt in de 
lokale praktijk van de sportclubs.   
 

4.5 Data-analyse 
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Om de verzamelde data goed te kunnen verwerken, zijn alle interviews woordelijk 
getranscribeerd. Vervolgens is deze data geanalyseerd door deze te coderen in het 
computerprogramma NVivo. Door het gebruik van dit computerprogramma kan de 
onderzoeker sneller en efficiënter coderen (Boeije, 2014). Ook maakt NVivo het mogelijk om na 
te denken over codes in het kader van samenhangende ideeën, doordat er een codeboom 
gecreëerd kan worden (Bryman, 2016). Daarnaast maakt het gebruik van een 
computerprogramma het proces van coderen transparant, omdat de uitgewerkte codeboom 
gedownload en opgenomen in het onderzoeksverslag kan worden (Bryman, 2016). 
 
In dit onderzoek is de data open, axiaal, en selectief gecodeerd. Door de data open te coderen 
wordt de data verkend, en wordt de data hanteerbaar en overzichtelijk gemaakt (Boeije, 2014). 
Het axiaal coderen houdt in dat de data wordt afgebakend, en dat de codes worden 
onderverdeeld in relevante categorieën. Hiermee kunnen de belangrijke thema’s worden 
onderscheiden van de minder belangrijke thema’s in het onderzoek, en kunnen onderlinge 
verbanden worden gelegd (Boeije, 2014). De laatste stap is het selectief coderen, waarbij de 
belangrijkste, terugkerende, onderwerpen worden vastgesteld, de samenhang tussen bepaalde 
thema’s wordt gelegd, en dit alles wordt verwerkt tot een coherent verhaal (Boeije, 2014). De 
drie stappen van coderen hebben in dit onderzoek geleid tot een codeboom (Bijlage 3) met 
349 open codes en 18 hoofdcodes.  
 

4.6 Validiteit en betrouwbaarheid 
 
Om de kwaliteit van een kwalitatief onderzoek te bepalen, is het van belang dat het onderzoek 
valide en betrouwbaar is (Bryman, 2016). Om de validiteit en de betrouwbaarheid van een 
onderzoek in kaart te brengen, onderscheiden LeCompte en Goetz (1982) vier categorieën: 
externe betrouwbaarheid, interne betrouwbaarheid, externe validiteit, en interne validiteit. 
Hieronder zal ingegaan worden op deze vier categorieën en de manieren waarop de 
onderzoeker heeft gepoogd de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, en zal kritisch 
gereflecteerd worden op wijzen waarop deze waarden in het geding komen. 
 
De externe betrouwbaarheid van een onderzoek gaat over de herhaalbaarheid van het 
onderzoek, wat wil zeggen dat de uitkomsten van het onderzoek hetzelfde zouden moeten zijn 
als het door een andere onderzoeker herhaald zou worden (LeCompte & Goetz, 1982). Hoewel 
dit realistisch gezien onmogelijk is, is wel gepoogd de herhaalbaarheid van het onderzoek te 
verhogen. Zo heeft de onderzoeker zo helder mogelijk beschreven welke stappen zijn 
ondernomen in het onderzoeksproces, middels een uitgebreide omschrijving van de 
onderzoeksmethode. Daarnaast is duidelijk gemaakt met welke respondenten is gesproken, en 
worden de gebruikte topiclijsten toegevoegd in de bijlagen van het onderzoek. Tot slot is 
gepoogd helder weer te geven welke (theoretische) concepten worden gebruikt binnen dit 
onderzoek, en wat wordt verstaan onder deze concepten. Waar de externe betrouwbaarheid in 
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het geding komt, is de positie van de onderzoeker. Hier wordt in de volgende paragraaf apart 
op ingegaan.  
 
De interne betrouwbaarheid gaat in op de mate waarin meerdere onderzoekers dezelfde 
conclusies zouden trekken over dezelfde fenomenen in het onderzoek (LeCompte & Goetz, 
1982). Waar dit onderzoek is uitgevoerd door één onderzoeker, heeft de onderzoeker gepoogd 
om dit te bewerkstelligen door feedback te ontvangen van andere onderzoekers over het 
onderzoek. Zo werd de onderzoeker gedurende het onderzoek begeleid door een universitair 
docent, waarmee regelmatig contact gehouden werd om te discussiëren over het onderzoek. 
Daarnaast werkte de onderzoeker samen met drie medestudenten, die tegelijkertijd een 
afstudeeronderzoek uitvoerden. Met hen werd maandelijks overlegd over de verloop van het 
onderzoek, en werd onderling feedback gegeven op de ingezonden stukken.  
 
De interne validiteit van het onderzoek betreft de mate waarin de observaties van de 
onderzoeker overeenkomen met de perspectieven van de respondenten, en de mate waarin 
de bevindingen hiermee de werkelijkheid weerspiegelen (LeCompte & Goetz, 1982). Om de 
interne validiteit te waarborgen, heeft de onderzoeker gepoogd tijdens de interviews duidelijk 
te zijn over het doel en de inhoud van het onderzoek, verhelderende vragen te stellen en te 
achterhalen hoe de respondent verschillende concepten interpreteert. Zo werd elk interview 
gestart met een introductie over het onderzoek, en was de eerste vraag van de onderzoeker 
aan de respondenten in elk interview wat zij onder sociale veiligheid verstonden. Op deze 
manier kon de onderzoeker checken of deze betekenis overeenkwam met die in het 
onderzoek, en waar nodig bijsturen en afbakenen in het belang van het onderzoek. Ook werd 
regelmatig gecheckt bij de respondenten of de observaties van de onderzoeker klopten, door 
de antwoorden van de respondent samen te vatten. 
 
De externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van de bevindingen van het onderzoek. 
Hiermee wordt ingegaan op de mate waarin de bevindingen van het onderzoek relevant zijn 
voor andere casussen dan de onderzochte (LeCompte & Goetz, 1982). Om de externe 
validiteit te verhogen, is in het onderzoek expliciet gekozen voor het spreken van een 
verscheiden aan sportclubs, waarmee de representativiteit voor de gemeente Amsterdam en 
gemeente Utrecht verhoogd wordt. Echter, omdat het onderzoek een (vergelijkende) 
casestudie betreft, zijn de bevindingen in beperkte mate relevant voor andere casussen. 
Hoewel het doen van een vergelijkende casestudie ten opzichte van een enkele casestudie 
ervoor zorgt dat de bevindingen van twee verschillende casussen vergeleken kunnen worden, 
en overeenkomsten en verschillen hiermee naar voren gebracht kunnen worden, zijn de twee 
onderzochte casussen weinig representatief voor heel Nederland. Want waar de gemeente 
Amsterdam en de gemeente Utrecht als respectievelijk de grootste en drie-na-grootste 
gemeente van Nederland veel middelen beschikbaar hebben om met beleid op het gebied van 
sociale veiligheid in de sport aan de slag te gaan, en clubs mogelijkheden kunnen bieden om 
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met dit thema aan de slag te gaan, hebben kleine gemeenten in Nederland deze middelen niet. 
Dit maakt dat het onderzoek voor kleine gemeenten weinig relevant is, en hooguit iets kan 
zeggen over de situatie in andere grote gemeenten als de gemeente Rotterdam en gemeente 
Den Haag.  
 

4.7 Positie van de onderzoeker 
 

De onderzoeker kent door zijn werkzaamheden bij SportUtrecht en betrokkenheid bij het 
thema sociale veiligheid hierbinnen geen onafhankelijke rol. In de praktijk heeft dit ertoe geleid 
dat de onderzoeker over het beleid van de gemeente Utrecht vooraf meer wist, en dat de 
sportclubs in Utrecht voor hem meer bekend waren dan de sportclubs in Amsterdam. Om de 
effecten van deze disbalans in de resultaten van het onderzoek te beperken heeft de 
onderzoeker een aantal strategieën toegepast. Allereerst is er bewust voor gekozen om 
dezelfde topiclijst te hanteren in beide gemeenten. Dit heeft ervoor gezorgd dat gewaarborgd 
kon worden dat in de gesprekken met zowel de gemeenten als de sportclubs uit beide 
gemeenten ongeveer dezelfde onderwerpen naar voren kwamen. Daarnaast heeft de 
onderzoeker in de gesprekken met de gemeente Utrecht, de oud-medewerker van 
SportUtrecht, en de sportclubs uit Utrecht bewust expliciet doorgevraagd naar thema’s die 
wellicht al (ten dele) bekend waren bij de onderzoeker. Op deze manier is gepoogd te 
waarborgen dat de verzamelde data écht gestoeld is op de uitspraken van de respondenten, 
en niet deels is ingevuld door de eigen kennis van de onderzoeker.  
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5 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Allereerst zal het 
beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht op het gebied van 
sociale veiligheid worden geschetst, op basis van de interviews met (oud-)medewerkers van 
beide gemeenten en SportUtrecht. Dit wordt gedaan aan de hand van de kenmerken van een 
beleidsontwerp zoals onderscheiden door Schneider en Ingram (1997, in Schneider & Sidney, 
2009, p. 104-105). Hierna wordt aan de hand van de interviews met vertegenwoordigers van 
sportclubs uiteengezet hoe sportclubs uit beide gemeenten het beleid in hun gemeente 
vertalen naar de praktijk. 
 

5.1 Beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam: sanctioneren en bewust maken 
 

In deze paragraaf wordt de kern van het beleid van de gemeente Amsterdam in beeld gebracht 
aan de hand van de uitspraken van een beleidsambtenaar van de gemeente Amsterdam. 
Uiteengezet wordt de aanleiding die de respondent ziet voor het maken van beleid op het 
gebied van het sociale veiligheid, de inhoud die het beleid vormgeeft, en de rationaliteiten en 
aannames achter de gemaakte beleidskeuzes. 
 

5.1.1 De aanleiding voor het beleid 
 
In deze subparagraaf worden de uitspraken van de Programmamanager Positieve Sportcultuur 
van de gemeente Amsterdam over de aanleiding voor de gemeente Amsterdam om met het 
thema sociale veiligheid aan de slag te gaan uiteengezet.  
 
De gemeente Amsterdam wil dat iedere Amsterdammer die wil sporten, hier toegang tot kan 
hebben. Om deze toegang te kunnen bieden is onder andere een veilig klimaat volgens de 
gemeente Amsterdam benodigd (Gemeente Amsterdam, 2019). Vanuit deze gedachte zet de 
gemeente Amsterdam zich in om een veilig klimaat te bevorderen. De Programmamanager 
Positieve Sportcultuur zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 1: ‘’waarom doet de gemeente dat? Nou, je verleidt de zwakkeren met geld om 
iets te gaan doen, en je weet, als je niks doet, dan kan het wel eens een niet zo prettige 

omgeving zijn. Verkeerde trainers, geen waarderende cultuur.’’ 
 

De Programmamanager Positieve Sportcultuur geeft hiermee aan waarom hij vindt dat de 
gemeente Amsterdam een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een veilig klimaat. 
Volgens de Programmamanager Positieve Sportcultuur staat het thema sociale veiligheid 
echter niet op zich, en hangt het samen met andere pijlers die vallen onder een ‘Positieve 
Sportcultuur’: 
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Respondent 1: ‘’Ja, ik zou het het liefst beantwoorden vanuit het overkoepelende stuk, dat is 
een positieve sportcultuur. En een onderdeel daarvan is sociale veiligheid. ... bij ons hangt dat 

dan samen met de pijler pedagogisch, waar ook mooie dingen uit komen, en bij inclusief’’ 
 
Het thema sociale veiligheid als onderdeel van een positieve sportcultuur wordt door de 
Programmamanager Positieve Sportcultuur gezien als een voorwaardelijk onderdeel, en als 
volgt gedefinieerd: 
 

Respondent 1: ‘’ik zie dat bijna als een soort ondergrens, een minimale voorwaarde om 
überhaupt om nog meer rendement van sporten te kunnen verwachten ... Dus in mijn beleving 

is het redelijk smal, dat is een sportomgeving waarin iedereen onbezorgd kan sporten, niet 
bang hoeft te zijn voor uitsluiting, intimidatie, discriminatie, pesten.’’ 

 
Volgend op deze definitie, bevestigt de Programmamanager Positieve Sportcultuur dat sociale 
veiligheid voor hem hiermee gaat over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. De 
doelgroep waar de gemeente Amsterdam zich op focust in het sportbeleid is in eerste 
instantie iedere Amsterdammer, met een focus op de mensen voor wie het sporten niet 
vanzelfsprekend is: 
 

Respondent 1: ‘’Als gemeente investeren we veel in het aan het sporten krijgen van alle 
Amsterdammers, en dan met name de kwetsbare Amsterdammers, in de lage economische 

posities, of Amsterdammers die anderszins niet maatschappelijk meedoen, zich buitenstaander 
voelen. ‘’ 

 
Het uiteindelijke doel van het sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid van de gemeente 
Amsterdam is volgens de Programmamanager Positieve Sportcultuur het creëren van een 
aanspreekcultuur op de sportclub. Hierin ligt volgens hem een belangrijke rol weggelegd voor 
de vertrouwenscontactpersonen binnen de sportclubs: 
 
Respondent 1: ‘’Als deze mensen [vertrouwenscontactpersonen], je vroeg wat is je eindplaatje, 

bij alle clubs hun rol goed vervullen, dat wil zeggen enerzijds goed bekend zijn en goed 
gevonden worden op de club, en anderzijds die rol van aanjager, .... En de derde, misschien wel 
het belangrijkste, ... Als het min of meer gebruikelijk wordt dat je wel signaleert, en bij je eerste 
gevoel van, volgens mij klopt het niet, bij wie of wat dan ook, als dat balletje maar gaat rollen. 

Dus als er een begin van een aanspreekcultuur is, dan is er enorm veel bereikt.‘’ 
 

5.1.2 De inhoud van het beleid 
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In deze subparagraaf wordt de inhoud van het beleid van de gemeente Amsterdam op het 
gebied van sociale veiligheid gepresenteerd, aan de hand van de uitspraken van de 
Programmamanager Positieve Sportcultuur.  
 
De gemeente Amsterdam geeft op twee manieren vorm aan het sportbeleid op het gebied van 
sociale veiligheid. Enerzijds door bepaalde voorwaarden te stellen aan sportaanbieders op het 
gebied van sociale veiligheid, in de vorm van basiseisen, en anderzijds door de alertheid op 
grensoverschrijdend gedrag te verhogen. Hierover zegt de Programmamanager Positieve 
Sportcultuur het volgende:  
 

Respondent 1: ‘’... je weet dus dat we basiseisen gaan invoeren, en dat is bijna letterlijk een 
administratieve ondergrens, zorg dat je het op orde hebt, maar daar hoort absoluut ook bij, dat 

we de alertheid op grensoverschrijdend gedrag verhogen.’’ 
 
Sinds 1 januari 2022 gelden voor alle sportaanbieders waarmee de gemeente Amsterdam 
samenwerkt of een relatie heeft de basiseisen. Onder een samenwerking of relatie wordt 
verstaan (Gemeente Amsterdam, z.d.): het gebruik maken van de armoederegelingen via 
Stadspad en Jeugdfonds sport, het gebruik maken van diverse gemeentelijke 
subsidieregelingen, het worden ingekocht door de gemeente voor 
sportstimuleringsactiviteiten, het ondersteuning krijgen van de gemeente bij ontwikkelings- en 
vitaliteitsvraagstukken of het hebben van een huurovereenkomst met de gemeente 
Amsterdam voor het gebruik van sportvelden. De Programmamanager Positieve Sportcultuur 
zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 1: ‘’wij leggen die eisen alleen op aan de sportaanbieders waarmee we een 
samenwerkingsverband hebben. En dat zijn er 650, iets in die richting. Bij de andere doen we 

eigenlijk niks. ... het is ongeveer de helft van onze sportaanbieders.’’ 
 
De basiseisen omvatten drie maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan 
(Gemeente Amsterdam, z.d.), te weten: 

1. Alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare 
groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

2. Alle trainers en begeleiders ondertekenen de gedragscode sociale veiligheid 
3. Iedere vereniging of club heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en 

maakt deze bekend onder haar leden 
 
Deze basiseisen zijn gekoppeld aan een sanctie op het moment dat sportaanbieders hier niet 
aan voldoen, namelijk het stopzetten van de samenwerking door de gemeente Amsterdam. De 
Programmamanager Positieve Sportcultuur zegt hierover het volgende: 
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Respondent 1: ‘’Als u niet voldoet, dat is uw keus, dan kunt u geen samenwerkingspartner van 
ons zijn, ... Dus, met incentives inderdaad, met een sanctie.’’ 

 
De implementatie van de basiseisen loopt sinds maart 2021. In die maand is er een nieuwsbrief 
vanuit de wethouder verstuurd met de boodschap dat de basiseisen vanaf 1 januari 2022 
zouden gaan gelden. De Programmamanager Positieve Sportcultuur zegt hierover het 
volgende: 
 

Respondent 1: ‘’Nou ja, die brief, helemaal officieel, met stempels enzo. Maart vorig jaar, met 
daarbij ook de geruststellende zin, 2021 is een overgangsjaar, vanaf volgend jaar gaan wij 
monitoren, en eventueel de consequenties treffen. Als ik het helemaal platsla, is dat het 

moment van implementatie geweest.’’ 
 
Op dat moment zijn de sportaanbieders op de hoogte gesteld van de invoering van de 
basiseisen. Inmiddels zijn de basiseisen van kracht, en is de monitoring van de basiseisen 
gestart. De Programmamanager Positieve Sportcultuur vertelt dat het proces van monitoring 
vier stappen kent, namelijk 1) een uitvraag bij de sportclubs over het voldoen aan de 
basiseisen, 2) het doen van een controle bij een selecte en aselecte steekproef, 3) het 
persoonlijke contact zoeken en beslissen over een eventueel einde van de samenwerking, en 
4) het afscheid nemen van de sportclub: 
 

Respondent 1: ‘’En we hebben nu ... naar alle 650 sportaanbieders de eerste uitvraag gedaan, 
digitaal, van kunt u aangeven of u aan de basiseisen voldoet. ... Nu hebben we drie stappen, 
want de vierde stap is dan afscheid nemen, waarin we gaan kijken van, voldoet de sportclub 

nou wel of niet.’’ 
 
Naast de basiseisen richt de gemeente Amsterdam zich op het verhogen van de alertheid op 
grensoverschrijdend gedrag binnen sportclubs. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam een 
beeldmerk geïntroduceerd, dat deze alertheid moet stimuleren: 
 

Respondent 1: ‘’We hebben een beeldmerk geïntroduceerd, ... , met als boodschap; kijk niet 
weg, signaleer, durf te signaleren, neem je verantwoordelijkheid, praat erover, en meld.’’ ‘’En 

daar hebben we het beeldmerk geïntroduceerd, 'Stop ongewenst gedrag, praat erover'.’’ 
 
Middels het beeldmerk probeert de gemeente Amsterdam aandacht te genereren voor het 
thema sociale veiligheid. Dit doen zij door samenwerkingspartners in staat te stellen het 
beeldmerk eigen te maken en op hun manier te gebruiken. Hierover zegt de 
Programmamanager Positieve Sportcultuur het volgende: 
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Respondent 1: ‘’Dus dat moet een terugkerend beeldmerk worden wat we vervolgens kunnen 
gebruiken bij, nou ja voorlopig hebben we geen campagne op de rol staan, maar mochten we 
weer een campagne doen, dan zou dat daar wel in staan. We hebben goeie hoop dat dit ook 

een belangrijke drager wordt en blijft van de boodschap. Een herkenbaar en terugkerend iets.’’ 
 
Om te zorgen dat de basiseisen en het beeldmerk goed landen bij de clubs, zet de gemeente in 
op ondersteuning op en informatievoorziening over deze twee instrumenten. Over de 
informatievoorziening zegt de Programmamanager Positieve Sportcultuur het volgende: 
 

Respondent 1: ‘’Nee, we hebben onze informatievoorziening op de website flink verbeterd. 
Maar goed, ook dat zijn geen mooie verhalen, dat is informatie over het melden, danwel bij een 

meldpunt, of bij een vertrouwenscontactpersoon.’’ 
 

De ondersteuning op dit thema geschiedt veelal vanuit de accounthouders van de 
verschillende stadsdelen in de gemeente Amsterdam. Zij hebben een belangrijke rol in het 
beantwoorden van vragen van sportclubs en het eventueel doorverwijzen naar partijen met 
nog meer expertise, zoals Team Sportservice Amsterdam of Centrum Veilige Sport. De 
Programmamanager Positieve Sportcultuur zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 1: ‘’Diezelfde accounthouders hebben ook een hele belangrijke rol bij het bieden 
van ondersteuning, danwel eerstelijns vragen, danwel bijvoorbeeld mensen van Team 

Sportservice inzetten, of een lijntje met Centrum Veilige Sport om zo'n expert in te zetten.’’ 
 
Tot slot ondersteunt de gemeente Amsterdam de sportclubs ook door voor kleine 
sportaanbieders een vertrouwenspunt te faciliteren, door workshops te organiseren over 
sociale veiligheid, en door een subsidieregeling op te zetten waarmee subsidie aangevraagd 
kan worden om met de basiseisen aan de slag te gaan. Hierover zegt de Programmamanager 
Positieve Sportcultuur het volgende: 
 

Respondent 1: ‘’voor kleine sportaanbieders, die gewoon te klein zijn om een onafhankelijke 
vertrouwenscontactpersoon te kunnen hebben, die faciliteren we ook met ons 

vertrouwenspunt.’’ ‘’waar wij nu mee gaan starten, is een subsidieregeling. ... waarbij je op 
allerlei onderwerpen maximaal 5000 euro per jaar kan aanvragen. En daar staat ook wel bij, je 

kan ook wel subsidie aanvragen om die basiseisen op orde te krijgen.’’ 
 

5.1.3 De gedachte achter het beleid 
 
Achter het beleid van de gemeente Amsterdam op het gebied van sociale veiligheid zitten 
bepaalde rationaliteiten en aannames, die de genomen beleidskeuzes moeten rechtvaardigen. 
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Deze komen impliciet en expliciet uit de uitspraken van de Programmamanager Positieve 
Sportcultuur naar voren en worden in deze subparagraaf uiteengezet. 
 
Zo komt naar voren dat het nemen van verantwoordelijkheid door de gemeente als belangrijke 
reden wordt gezien voor het invoeren van de basiseisen. De Programmamanager Positieve 
Sportcultuur zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 1: ‘’Dus je moet in elk geval die inspanningen doen, die je redelijkerwijs kan doen. 
Die ook, ..., duidelijk maken dat je als gemeente je verantwoordelijkheid genomen hebt, en als 

er wat gebeurt ... heb je in ieder geval die ondergrens serieus genomen, en er in geïnvesteerd.’’ 
 
De Programmamanager Positieve Sportcultuur beaamt dat de gemeente Amsterdam met het 
stellen van eisen op dit gebied een wezenlijke verandering heeft doorgevoerd ten opzichte van 
het voorgaande beleid: 
 
Respondent 1: ‘’Volgens mij had ik het er ook met hem over, dat jullie [Gemeente Utrecht] nog 

veel meer dan wij, in die fase zitten van verleiden, proberen mee te nemen, de meerwaarde 
laten zien. ..., wij zijn ook zeker wel met die basiseisen 180 graden de andere kant op gegaan’’ 

 
Desalniettemin neemt de Programmamanager Positieve Sportcultuur aan dat het invoeren van 
de basiseisen niet tot grote weerstand bij de sportclubs zal leiden, en dat zij de intentie hiervan 
begrijpen. Hier zegt hij het volgende over: 
 

Respondent 1: ‘’Met een fatsoenlijke brief. En daardoor kwam het ook niet in het veld waar je 
erover hoefde te discussiëren. Zo werd het ook ontvangen, zoals wij het bedoeld hadden.’’ ‘’ 

dan gaan we merken ... of dat er toch nog weerstand blijkt, ... Dat verwacht ik niet, maar dan is 
dat wel een duidelijk signaal uit de praktijk.’’ ‘’En ik ben daar echt dus optimistisch over, dat dat 

niet zal gebeuren, ..., men begrijpt het wel, in de praktijk.’’ 
 
Ook geeft de Programmamanager Positieve Sportcultuur aan dat hij vindt dat sportclubs 
voldoende tijd hebben gekregen om te zorgen dat zij voldoen aan de basiseisen: 
 

Respondent 1: ‘’En dat is niet iets wat voor een club meteen makkelijk is om te regelen. Maar 
ze hebben ook ruim de tijd om dat wel te regelen.’’ 

 
Daarbij is het voor de Programmamanager Positieve Sportcultuur duidelijk dat sociale veiligheid 
een vanzelfsprekend thema is binnen een sportclub. Hierover zegt hij het volgende: 
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Respondent 1: ‘’En ik denk dat dat heel erg onze implementatiestrategie kenmerkt, ..., van het 
hoort er vanaf nu eenmaal bij. U moet ook uw boekhouding op orde hebben, en de WC moet 

niet verstopt zijn, en in die serie, passen vanaf nu ook de basiseisen.’’ 
 

De uitspraken van de Programmamanager Positieve Sportcultuur laten zien waarom de 
gemeente Amsterdam kiest voor een aanpak waarbij het sanctioneren middels de basiseisen 
een belangrijk element is. Gesteld wordt dat de gemeente hiermee haar verantwoordelijkheid 
erkent en ook neemt, en dat clubs begrip zullen hebben voor deze aanpak vanuit het belang 
dat zij toekennen aan dit thema. 
 

5.2 Beleidsontwerp van de gemeente Utrecht: stimuleren en ondersteunen 
 
In deze paragraaf wordt de kern van het beleid van de gemeente Utrecht in beeld gebracht aan 
de hand van de uitspraken van een beleidsambtenaar van de gemeente Utrecht, en een oud-
medewerker van SportUtrecht. Uiteengezet wordt de aanleiding die de respondenten zien voor 
het maken van beleid op het gebied van het sociale veiligheid, de inhoud die het beleid 
vormgeeft, en de rationaliteiten en aannames achter de gemaakte beleidskeuzes. 
 

5.2.1 De aanleiding voor het beleid 
 
In deze subparagraaf wordt de aanleiding die de beleidsadviseur Sport van de gemeente 
Utrecht en de oud-medewerker van SportUtrecht zien voor het maken van beleid op het 
gebied van sociale veiligheid toegelicht. 
 
De gemeente Utrecht streeft naar veilige en plezierige sport voor iedereen. Evenals in de 
gemeente Amsterdam wordt daarom gewerkt aan een Positieve Sportcultuur, waar het thema 
sociale veiligheid een onderdeel van is. Hierover zegt de beleidsadviseur Sport het volgende: 
 
Respondent 2: ‘’..., ons streven is dat iedereen in de stad op een veilige en plezierige manier kan 

sporten en bewegen. En als je dan kijkt naar wat een positieve sportcultuur is, dat is 
opgesplitst in verschillende onderdelen, en daar zit ook die sociale veiligheid in. Van daaruit zien 

wij sociale veiligheid als een onderdeel van die positieve sportcultuur’’ 
 
Vanuit dit streven voelt de gemeente Utrecht de verantwoordelijkheid om te werken aan een 
positieve sportcultuur. De beleidsadviseur Sport zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 2: ‘’We willen dus eigenlijk dat iedereen die kan sporten, en je hoort helaas nog 
steeds toch wel toch voorvallen, .... Dat zijn zaken die we als samenleving, en als gemeente 

eigenlijk niet wenselijk vinden. Dus vandaar dat daar eigenlijk ook een rol voor de gemeente in 
is.’’ 
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De oud-medewerker van SportUtrecht expliciteert dit door te stellen dat de gemeente en 
SportUtrecht deze verantwoordelijkheid hebben omdat zij de sport in Utrecht faciliteren met 
geld en middelen: 
 

Respondent 3: ‘’Ik denk dat we als gemeente c.q. SportUtrecht een rol hebben om te werken 
aan sociale veiligheid omdat wij een boel maatschappelijk geld investeren in de sport, ..., dat we 

tegelijkertijd een verantwoordelijkheid hebben om er zorg voor te dragen dat dat in goeie 
harmonie gebeurt.’’ 

 
Voor de beleidsadviseur Sport gaat sociale veiligheid daarmee over het tegengaan van 
grensoverschrijdend gedrag. Hij definieert sociale veiligheid als volgt: 
 

Respondent 2: ‘’Dus als je het dan hebt over veiligheid, dat is eigenlijk in de breedste zin van 
het woord. Dat kan dus gaan over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dus dat begint 

misschien wel bij pesten, tot fysieke mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
discriminatie, dat kan heel breed zijn.’ 

 
De oud-medewerker van SportUtrecht voegt hieraan toe dat sociale veiligheid voor hem 
breder is dan dat, en dat hierin een samenhang zit met de andere pijlers van een Positieve 
Sportcultuur: 
 

Respondent 3: ‘’Ik denk dat ... de afwezigheid van grensoverschrijdend gedrag een belangrijk 
onderdeel is, maar dat het dus breder is omdat, als er geen ongewenst gedrag is, betekent het 

niet per definitie dat gedrag gewenst is, dus ik denk dat je ook neutraal gedrag zou kunnen 
vertonen. Dus dat gewenst gedrag, dat ... gaat over, hoe ga je met elkaar om?’’ 

 
De beleidsadviseur Sport en de oud-medewerker van SportUtrecht benadrukken hierbij dat 
grensoverschrijdend gedrag niet alleen in de sport voorkomt, maar dat het een breder 
maatschappelijk probleem is. Toch stelt de beleidsadviseur Sport ook dat er in de sport soms 
een cultuur is die sociaal onveilige situaties in de hand werkt: 
 

Respondent 2: ‘’..., er wordt nou gedaan alsof het een sportprobleem is. Maar het is een veel 
breder maatschappelijk probleem. ... Dat maakt het niet minder erg dat het in de sport zo is. ... 
voor een deel zit het ook nog wel in, ja maar we doen het al jaren zo. ... Dus daar zit ook een 

vorm van cultuur ingebakken, waarbij mensen zeggen van joh, dat doen we al jaren zo, je moet 
even niet zeiken.’’ 

 
Het beleid op het gebied van sociale veiligheid in de gemeente Utrecht is gericht op alle 
Utrechters en Utrechtse sportaanbieders. Daarbinnen wordt soms gefocust op specifieke 
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doelgroepen, omdat deze speciale aandacht vragen. Hierover zegt de beleidsadviseur Sport 
het volgende: 
 
Respondent 2: ‘’we hebben vanuit de sportagenda aandacht voor een positieve sportcultuur en 
een veilige manier van sporten, en dan staat het open voor alle sportaanbieders. En dat is dus 
ook gericht op alle leeftijden, en iedereen die aan de georganiseerde of anders georganiseerde 
sport meedoet. Maar veelal is het wel de georganiseerde sport. Daarnaast hebben we de anti-

discriminatie agenda en de regenboogagenda, die zijn heel erg gericht op doelgroepen.’’ 
 
Het doel van het beleid van de gemeente Utrecht is dat het thema Positieve Sportcultuur een 
logisch onderdeel van de sportclub wordt, en dat dit ervoor zorgt dat er op sportclubs plezierig 
met elkaar omgegaan wordt. De beleidsadviseur Sport zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 2: ‘’het ideaalplaatje is dat het niet alleen aandacht is, maar dat het een logisch 
onderdeel is van de club, en dat jij daar komt, en dat jij merkt dat daar op een plezierige manier 
met elkaar omgegaan wordt. ... Dus je wil daar eigenlijk dus echt een positieve sportcultúúr, dus 

echt een cultuurverandering krijgt ook. Dat is waarmee we aan de slag gaan. Dat het een 
automatisch en logisch onderdeel van zo'n club wordt.’’ 

 

5.2.2 De inhoud van het beleid 
 
Vanuit bovenstaande aanleiding geeft de gemeente Utrecht vorm aan het beleid op het gebied 
van sociale veiligheid. In deze subparagraaf wordt aan de hand van uitspraken van de 
beleidsadviseur Sport en de oud-medewerker van SportUtrecht laten zien wat het beleid 
inhoudt. 
 
Allereerst is het beleid van de gemeente Utrecht gestoeld op het opwekken van intrinsieke 
motivatie bij sportclubs. De beleidsadviseur Sport zegt hierover het volgende: 
 
Respondent 2: ‘’Wat wij eigenlijk in onze hele aanpak, ..., is dat wij vanuit de positieve stimulans 

werken, als gemeente. We willen graag dat verenigingen een eigen motivatie hebben om 
hiermee aan de slag te gaan, en daar willen we op inzetten.’’ 

 
Om te bereiken dat sportclubs vanuit intrinsieke motivatie met het thema sociale veiligheid 
aan de slag gaan, onderkent de beleidsadviseur Sport dat de gemeente Utrecht hulp nodig 
heeft van allerlei partijen in de beleidscontext van dit thema: 
 

Respondent 2: ‘’... het is echt een gezamenlijke aanpak, want je gaat het never nooit in je 
eentje kunnen doen. ... Dus wie zijn de actoren; we zijn zelf als gemeente er één van, maar je 

hebt ook SportUtrecht, de bonden, Art. 1 Midden Nederland, maar ook, als we het over 
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LHBTIQ+ hebben, de John Blankenstein Foundation, COC, er zijn heel veel belangengroepen die 
daar ook mee bezig zijn, Centrum Veilige Sport, vanuit NOC*NSF ook, ik denk dat dat wel een 

brede groep is van partijen die een bijdrage leveren, ja.’’ 
 
Binnen deze samenwerking zet de gemeente Utrecht dus in op het stimuleren van sportclubs 
om aan de slag te gaan met dit thema. De gemeente gebruikt hierbij verschillende middelen om 
dit te doen. Zo ligt er een belangrijke rol weggelegd voor SportUtrecht: 
 
Respondent 2: ‘’Enerzijds dat we in de opdracht aan SportUtrecht, daar moet een onderdeel in 
zijn, dat veilig sportklimaat, .... Nu, tegenwoordig, zit daar een positieve sportcultuur in, dus dat 

is een taak van SportUtrecht, om dat via het sportclubadvies, bij de verenigingen onder de 
aandacht te brengen’’ 

 
Daarnaast biedt de gemeente Utrecht via het Utrecht Sportakkoord verschillende subsidies 
om met dit thema aan de slag te gaan. Hier zegt de beleidsadviseur Sport het volgende over: 
 

Respondent 2: ‘’Wij hebben een subsidie van het Utrechts Sportakkoord, daar zijn twee 
mogelijkheden, dat is de challenge sportaanbieders, ..., waarbij verenigingen 750 euro kunnen 

krijgen om binnen hun club aan de gang te gaan met gedrags- en omgangsregels bijvoorbeeld, 
we hebben een andere, dat is de challenge alliantie, .... Dat is een grotere subsidie, waarbij de 

hele club eigenlijk de kans gegeven wordt om daarmee aan de slag te gaan. Dus dan krijg je op 
die manier subsidie, maar dan geef je eigenlijk ook de ondersteuning.’’ 

 
Naast het onder de aandacht brengen van het thema, is ook het ondersteunen hierbij volgens 
de beleidsadviseur Sport belangrijk. Dit gebeurt middels 1-op-1 ondersteuning van 
sportclubadviseurs van SportUtrecht of via andere partijen, maar ook middels het aanbieden 
van scholingen en het verstrekken van kennis en informatie. De beleidsadviseur Sport zegt 
hierover het volgende: 
 

Respondent 2: ‘’En dat is dan naast de ondersteuning die we dan ook hebben vanuit de 
opdracht die SportUtrecht heeft’’ ‘’we gaan dit organiseren, we hebben een training voor 

vertrouwenscontactpersonen, we hebben de campagne 'Blijf je stil of praat je erover?', met 
een vervolgtraject. Zo bieden we heel veel handreikingen.’’ ‘’Maar het begint inderdaad wel met 
informatieverstrekking. En dat doen we dan veelal niet vanuit de gemeente, maar dat doen we 

dan vanuit SportUtrecht.’’ 
 

De oud-medewerker van SportUtrecht voegt hieraan toe dat de rol van SportUtrecht is om de 
vele landelijke middelen die beschikbaar zijn om met het thema sociale veiligheid aan de slag te 
gaan, onder het voetlicht te brengen bij de sportclubs. Hij zegt hier het volgende over: 
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Respondent 3: ‘’Op het gebied van sociale veiligheid zijn er de bekende middelen zoals wij die 
inzetten, zoals de regeling gratis VOG. ... De opleiding voor vertrouwenscontactpersonen ... Het 
opstellen van gedragsregels, ook iets wat eigenlijk kosteloos wordt aangeboden, en denk alle 
inspanningen die we de laatste periode hebben geleverd op het gebied van sociale veiligheid 

met de campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'. ... Dan zie je eigenlijk dat er een heleboel tools 
zijn die we kosteloos ter beschikking kunnen stellen aan clubs. En via de gemeente worden wij 
natuurlijk gesubsidieerd ... om de middelen die er zijn ... bij de sportclubs onder het voetlicht te 

brengen’’ 
 
Daarnaast wordt sportclubs veel ruimte gegeven om zelf invulling te geven aan het thema 
sociale veiligheid, en worden zij op specifieke thema’s ook gevraagd mee te denken over het 
beleid. Zo zegt de beleidsadviseur Sport het volgende: 
 

Respondent 2: ‘’als ik kijk naar hoe de uitwerking van de regenboogagenda is geweest, dat is 
heel erg vanuit bevragen aan de clubs, hoe kunnen jullie nou meedoen? ... En hoe kunnen we 
daar dan bij helpen? Dus daar hebben we echt wel ruimte gegeven aan die verenigingen om 

daarmee aan de slag te gaan. En ik denk dat we ... nog steeds die clubs elke keer handreikingen 
doen.’’ 

 
Het implementeren van dit beleid gebeurt volgens de beleidsadviseur Sport veelal via 
SportUtrecht. Hierover zegt hij het volgende: 
 

Respondent 2: ‘’Dat is goed om dan nog wel te weten, wij hebben beleid, en we vragen graag 
om het wat, de doelen die we hebben. En we geven de hoe eigenlijk aan SportUtrecht. Dus 
voor één deel daarvan zit in de opdracht van SportUtrecht, en de uitvoering daarvan, die 

leggen we bij SportUtrecht.’’ 
 
SportUtrecht probeert dit vervolgens via verschillende middelen bij de sportclubs te krijgen. 
Hierover zegt de oud-medewerker van SportUtrecht het volgende: 
 

Respondent 3: ‘’op het gebied van implementatie hebben we inderdaad wel vaste middelen 
waar we gebruik van maken, namelijk onze website, met informatieverstrekking, de nieuwsbrief, 
communiceren over bepaalde ondersteuningsmiddelen, en bijeenkomsten, waar thematisch het 

onderwerp sociale veiligheid centraal staat.’’ 
 

5.2.3 De gedachte achter het beleid 
 
Achter deze beleidskeuzes gaan verschillende rationaliteiten en aannames schuil. In deze 
subparagraaf worden deze door de beleidsadviseur Sport en de oud-medewerker van 
SportUtrecht toegelicht.  
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In het licht van de beleidskeuzes van de gemeente Amsterdam, expliciteert de beleidsadviseur 
Sport de redenatie van de gemeente Utrecht achter de gemaakte beleidskeuzes: 
 
Respondent 2: ‘’We willen graag dat verenigingen een eigen motivatie hebben om hiermee aan 
de slag te gaan, en daar willen we op inzetten. ... Dat zijn allemaal dingen, die kun je wel gaan 
afdwingen via huurovereenkomsten of via subsidieregelingen, maar wij kiezen ervoor om juist 
veel meer die clubs te stimuleren en mee te nemen in waarom het goed zou zijn om daarmee 

aan de slag te gaan. En dat is de manier waarop we in Utrecht graag werken, dus we willen 
graag in gesprek zijn met die verenigingen, veelal wel via SportUtrecht, om ook te horen wat er 

bij hun speelt. ... En als je onvoldoende steun hebt vanuit de verenigingen, dan ga je nog niet 
het gewenste effect bereiken.’’ 

 
Daarnaast stelt de beleidsadviseur Sport dat het waarborgen van sociale veiligheid door middel 
van eisen praktisch onmogelijk is met de beleidsinstrumenten die voor handen zijn. Hij zegt 
hierover het volgende: 
 
Respondent 2: ‘’Ik denk dat wij heel veel ruimte laten. Ik kan me ook voorstellen, dat geluid krijg 
je ook wel eens terug, gemeentes zijn daar te vrijblijvend in. ... Gemeentes moeten een grote 

rol hierin pakken. Ja, zou kunnen, maar de instrumenten die daarbij geboden worden zijn wat mij 
betreft onvoldoende om het alsnog te waarborgen.’’ 

 
Ook is het beschermen van sportclubs voor de gemeente Utrecht een belangrijke reden om te 
kiezen voor een positieve aanpak: 
 

Respondent 2: ‘’En het is vooral ook de negatieve kant die er niet is, is dat je nog weer meer 
regeltjes, clubs hebben al zoveel dingen die op hun afkomen, ..., we hebben liever dat ze vanuit 

wat ze kunnen en willen organiseren, dat ze vanuit die manier aan de slag gaan, dan dat wij 
komen zeggen, hier heb je nog wat regels waar je aan moet voldoen. Het zijn veelal 

vrijwilligersorganisaties, en die willen we niet overstromen met regels.’’ 
 
Door de beleidsadviseur Sport wordt verondersteld dat deze aanpak ook tot betere resultaten 
leidt. Hij zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 2: ‘’Want je kan wel zeggen, joh, maak een set gedragsregels, die hang je aan de 
muur, en je gedragsregels zijn geregeld. En wat doe je ermee dan? ... als je het in onze ogen 

onvoldoende kan begeleiden, maar ook onvoldoende steun hebt vanuit de verenigingen, dan ga 
je nog niet het gewenste effect bereiken.’’ ‘’Dus het belangrijkste is dat we willen dat die clubs 
zelf overtuigd raken van wij moeten hier wat aan doen. Vanuit die intrinsieke motivatie bij de 
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clubs denken wij meer kunnen te bereiken in die verandering van de cultuur, dan wanneer we 
het gaan opleggen.’’ 

 
Uit de uitspraken van de beleidsadviseur Sport van de gemeente Utrecht en de oud-
medewerker van SportUtrecht blijkt waarom de gemeente Utrecht voor een aanpak kiest 
waarin stimuleren en ondersteunen centraal staat. Verondersteld wordt dat het stimuleren en 
ondersteunen van clubs, die toch al druk zijn met de dagelijkse gang van zaken, kan leiden tot 
intrinsieke motivatie bij de sportclubs om met het thema sociale veiligheid aan de slag te gaan, 
waardoor uiteindelijk betere resultaten worden behaald.  
 

5.3 Beleidsvertaling door sportclubs in Amsterdam 
 
De gemeente Amsterdam geeft op twee manieren vorm aan het sportbeleid op het gebied van 
sociale veiligheid. Enerzijds door het invoeren van de basiseisen, en anderzijds door de alertheid 
op grensoverschrijdend gedrag te verhogen via een beeldmerk en het vragen van aandacht 
voor het thema. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de sportclubs dit beleid in de praktijk 
vertalen. 
 

5.3.1 Bedoelde uitkomsten van het beleid 
 
In deze subparagraaf worden de uitspraken van bestuurders en vrijwilligers van sportclubs uit 
Amsterdam die in lijn zijn met de beleidsideeën van de gemeente Amsterdam gepresenteerd. 
Uit deze uitspraken blijkt hoe het beleid van de gemeente Amsterdam door sportclubs wordt 
vertaald zoals het bedoeld is.  
 
Allereerst blijkt uit de gesprekken met de vertegenwoordigers van de sportclubs in Amsterdam 
dat de basiseisen doen wat ze beogen te doen. Alle vijf de gesproken clubs voldeden op het 
moment van spreken namelijk aan de basiseisen. Een bestuurder van een sportclub in 
Amsterdam illustreert hierbij het directe verband tussen het invoeren van de basiseisen en het 
nemen van de preventieve maatregelen: 
 

Interviewer: ‘’VOG's, gedragsregels en een vertrouwenscontactpersoon inderdaad. Hadden 
jullie dat allemaal al geregeld toen dat werd geïntroduceerd vorig jaar?’’ 

Respondent 8: ‘’Wij hebben dit iets van twee jaar geleden geregeld. We wisten dat het eraan 
kwam, dus toen hebben we dat allemaal echt opgepakt.’’ 

 
Dat de basiseisen opgevolgd worden door de clubs, is een logisch gevolg van het begrip dat zij 
tonen voor de keuze van de gemeente Amsterdam. De gesproken clubs geven aan de 
gedachte achter de basiseisen te begrijpen, en in sommige gevallen geven de respondenten 
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zelfs aan het erg goed te vinden dat de gemeente hiervoor kiest. Een bestuurder zegt hier het 
volgende over: 
 
Respondent 7: ‘’En misschien is dat wel goed hoor, want die verplichting helpt ons wel, om het 

te doen. ... Ik vind het niet zo gek. Laat het niet te veel afhangen van de goodwill.’’ 
 
Voortbordurend op het begrip dat de clubs tonen voor het invoeren van de basiseisen, geven 
sommige respondenten aan het beleid van de gemeente Amsterdam te waarderen, omdat het 
voor hen een fijne prikkel is om met het thema sociale veiligheid aan de slag te gaan. Eén 
bestuurder geeft hierover het volgende aan: 
 

Respondent 8: ‘’En ik moet zeggen, de aansporing van de gemeente Amsterdam heeft ons 
echt wel geholpen. Dus ik heb ook voor mezelf en ook andere bestuursleden, trainers, we 

hebben allemaal workshops gevolgd bij de gemeente Amsterdam van hé, wat moet je eigenlijk 
met zo'n thema doen?’’ 

 
Uit de gesprekken is gebleken dat het thema sociale veiligheid om meerdere redenen 
momenteel hoog op de agenda staat bij de gesproken clubs. Zowel het beleid van de 
gemeente, als de maatschappelijke ontwikkelingen, worden hierbij aangegeven als oorzaken 
hiervoor. Twee bestuurders zeggen het volgende: 
 

Interviewer: ‘’..., hoe hoog staat het op die agenda, op de bestuursvergaderingen?’’ 
Respondent 8: ‘’Redelijk hoog, om eerlijk te zijn. Kijk, het is gewoon een maatschappelijk thema, 
en er komt steeds meer vraag naar. En hoe meer je gaat vragen bij leden, hoe meer je erachter 

komt dat het ook echt wel een belangrijk onderwerp is.’’ 
 

Respondent 10: ‘’Het heeft ook sowieso nu meer prioriteit gekregen doordat de gemeente 
Amsterdam deze eisen heeft opgesteld. Dat je daar ook meer over gaat nadenken.’’ 

 
Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat het beleid van de gemeente Amsterdam door sportclubs 
wordt vertaald zoals bedoeld; de basiseisen leiden direct tot het nemen van preventieve 
maatregelen binnen de club en het algehele beleid van de gemeente Amsterdam is voor clubs 
een fijne prikkel om met sociale veiligheid aan de slag te gaan.  
 

5.3.2 Onbedoelde uitkomsten van het beleid 
 
In deze subparagraaf worden de uitspraken van vertegenwoordigers van sportclubs uit 
Amsterdam gepresenteerd, die duiden op vertaalprocessen die in mindere mate aansluiten bij 
de beleidsideeën van de gemeente Amsterdam. 
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Hoewel er begrip lijkt te zijn voor het beleid van de gemeente Amsterdam, zijn er namelijk 
desalniettemin clubs die minder positief tegenover het beleid van de gemeente Amsterdam 
staan. Zo vindt de vertrouwenscontactpersoon van een sportclub dat de gemeente 
Amsterdam met het lanceren van het beeldmerk ‘Stop ongewenst gedrag, praat erover’ de 
nadruk op het verkeerde legt, en vindt een bestuurder dat het beleid van de gemeente 
Amsterdam, met de ingevoerde basiseisen, te ver gaat, doordat het verregaande 
consequenties heeft die het voortbestaan van de sportclub bedreigen. Zij zeggen hier het 
volgende over: 
 
Respondent 9: ‘’Ja, die website, die werd ook op die avond in maart gelanceerd. Daar hadden ze 
ook een soort logo, met een uitspraak die ze lanceerden, ik weet hem al niet meer, die leus, ik 

vond hem niet sterk. Ik vond de aandacht in die avond, sprak me niet zo aan, omdat, ik ben heel 
erg op preventie gericht, en niet op meldingsplicht.’’ 

 
Respondent 11: ‘’Ja, eerlijk gezegd gingen mijn haren er gewoon van overeind staan. Laat ik het 
zo zeggen, de gemeente Amsterdam vraagt heel veel van sportclubs. ... Vraag je als sportclub 
dan ondersteuning, dan geven ze niet thuis. En wij zijn maar een vrijwilligersclub. ... Ik snap dat 

ze een bepaalde veiligheid willen inbouwen, maar zij stellen het dus gewoon zo, ..., als je dat dus 
niet doet, dan krijg je dus geen subsidie meer als je een evenement wil organiseren. Dat vind ik 

gewoon heel ver gaan. Ik vind dat echt heel ver gaan. Ik ben het niet helemaal eens met het 
beleid wat ze hierop voeren.’’ 

 
Een argument dat deze bestuurder aandraagt voor de afkeuring van het beleid van de 
gemeente Amsterdam is de drempel die de basiseisen opwerpt voor het werven van 
vrijwilligers. Dit punt wordt ook aangehaald door een andere bestuurder, die hier gemengde 
gevoelens over heeft. Zij zeggen hier het volgende over: 
 

Respondent 11: ‘’ze maken het vrijwilligers met die gedragsregels extra moeilijk om 
vrijwilligerswerk te gaan doen, en vrijwilligers liggen niet voor het oprapen.’’ ‘’Wij proberen 

mensen aan de club te binden door ze ook te vragen om dingen voor de club te doen. Maar ja, 
als ze overal papiertjes voor moeten ondertekenen, om even iets bij de club te mogen doen, 

dan zeggen ze, ja doei, zoek maar iemand anders.’’ 
 
Respondent 10: ‘’Die gedragscodes, ... ik weet dus van een lid, ..., die vond het een beetje te ver 

gaan, hij zegt van luister, ik ben al tien jaar lang trainer bij deze club. Ik heb mij tien jaar lang 
goed gedragen, waarom moet ik nou in één keer van de gemeente Amsterdam dat blaadje 

ondertekenen, wat verandert dat nou voor situatie? ... En ik snap wel dat je dat vindt. Maar dat 
is wel jammer, want hij weigerde daarom te ondertekenen. ... je verliest dus nu wel een 

vrijwilliger omdat, het komt van twee kanten, die persoon is zo koppig dat die het niet wil 
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ondertekenen, maar dat vloeit dus voort uit het feit dat de gemeente Amsterdam eist dat je 
die gedragscode ondertekent. Dus dat is een vervelende situatie.’’ 

 
Ook de vertrouwenscontactpersoon van een sportclub is het deels oneens met het beleid van 
de gemeente Amsterdam. Deze respondent geeft aan dat de nadruk volgens haar te veel op 
het belang van melden ligt, waar het belangrijker is om in te zetten op de opleiding van trainers 
en de preventieve kant. Zij zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 9: ‘’Ik heb liever dat de gemeente heel veel energie zet in gratis workshops voor 
jeugdtrainers en jeugdcoaches, dus dat er geen geld aan hangt. ... Als ze daar eigenlijk energie 
in steken in plaats van in zo'n leus met zo'n logo, dan denk ik echt, dan zakt mijn broek af. Dan 
denk ik, oke, je moet een aantal basisregels hebben. Maar om nou... Ik was shocked dat ik de 

hele avond meegenomen werd in het lanceren van een logo.’’ 
 
Tevens geven twee bestuurders aan dat er niet altijd gebouwd kan worden op de 
ondersteuning van de gemeente Amsterdam. Waar de ene bestuurder aangeeft dat de 
gemeente niet altijd antwoord geeft op hulpvragen, geeft de andere bestuurder aan dat de 
eisen en vragen die de gemeente bij de sportclubs neerlegt niet in verhouding staat tot de 
ondersteuning die zij hierbij biedt. Zij zeggen hier het volgende over: 
 
Respondent 10: ‘’Laat ik het zo zeggen, de gemeente zelf is af en toe ook nog zoekende, niet 
alleen op dit onderwerp maar op meerdere gebieden, dat je dan terugkrijgt, dat is een goed 

punt, gaan we bespreken, en dan moet je er weer achteraan gaan voordat je antwoord krijgt. 
Dus ja, heb je het gevoel dat je terecht kunt: ja. Heb je het gevoel dat je altijd antwoord krijgt: 

hangt van de situatie af.’’ 
 

Respondent 11: ‘’Kijk, voor hun is het gewoon een baan he. Zij werken bij de gemeente, 
gemeente Sport, of gemeente Sportstimulering, of weet ik veel. Maar wij doen dit naast onze 

baan, in onze vrije tijd, en dat is zeg maar waar het vaak op botst. Dus dat beleid wat de 
gemeente wil, daar hebben ze zelf geen mensen voor, dus moeten de sportclubs het doen. Dat 

gaat dus niet, dat loopt iedere keer, loopt dat stroef, dat gaat niet.’’ 
 
Hoewel is gebleken dat de basiseisen doen wat ze beogen te doen – alle clubs nemen de 
preventieve maatregelen die door de basiseisen worden voorgeschreven – plaatsen een aantal 
clubs vraagtekens bij het nut van de basiseisen. Een vertrouwenscontactpersoon zegt hier het 
volgende over: 
 
Respondent 9: ‘’wij deden al heel veel dingen, dit zijn randvoorwaarden die vanuit de gemeente 

opgelegd zijn, ik zie het meer als een administratieve verplichting, als dat ik het zie als 
toegevoegde waarde, dat je het daarmee voorkomt, dat er uitwassen zijn.’’ 
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Een andere bestuurder twijfelt aan het nut van de basiseisen door te stellen dat een papieren 
document niks zegt over de werkelijke situatie in de praktijk: 
 
Respondent 11: ‘’Ja, maar hoe geef je het dan ook invulling he. Want je kan zo'n papiertje laten 

tekenen, en dat is het. En dan voldoe je aan de eisen. Terwijl het niks inhoudt, dat hele 
papiertje niet. De insteek die ze nu gekozen hebben, daarvan denk ik, daar schort nog wel het 

een en ander aan.’’ 
 
Daarnaast stelt de vertrouwenscontactpersoon dat de basiseisen slechts voorwaardelijk zijn, 
en dat het slechts de eerste stap is in het werken aan sociale veiligheid op de sportclub: 
 

Respondent 9: ‘’Ja, dat is een beginnetje. Maar als dat beginnetje, als daar verder niks mee 
gedaan wordt in de preventiekant. ..., dan zet het geen zoden aan de dijk. Dan hebben mensen 

een vinkje gezet, maar vervolgens gebeurt nog steeds datgene wat eigenlijk had moeten 
worden voorkomen.’’ 

 
Wat nog meer uit de interviews met de vertegenwoordigers van sportclubs uit Amsterdam 
bleek, is dat er onduidelijkheid bestaat over de basiseisen, en dan met name over de 
monitoring hiervan. Dit blijkt uit het volgende antwoord van een bestuurder: 
 
Respondent 10: ‘’En waar je dus wel mee zit, is dat de gemeente Amsterdam het op de website 
heeft staan, en communiceert, het zijn eisen, maar de gemeente Amsterdam is nog niet gaan 

handhaven, voor mijn gevoel. Dus dat is iets van dat je weet, ik heb in mijn achterhoofd wel dat 
je, je zou er mee weg kunnen komen’’ 

 
Volgens twee bestuurders komt dit (deels) omdat de informatievoorziening vanuit de 
gemeente Amsterdam niet voldoende is: 
 

Respondent 10: ‘’Nee, je zou bijvoorbeeld wel, wat ik mis, of misschien heb ik er overheen 
gelezen, als ik de gemeente Amsterdam was, zou ik, er zullen ongetwijfeld een paar FAQs zijn, 
en ééntje daarvan zou zijn, mijn trainer weigert de gedragscode te ondertekenen, betekent dit 

dat hij geen training meer mag geven? ... Dat zouden ze kunnen toevoegen aan hun 
informatiestroom.’’ 

 
Respondent 11: ‘’Nee, we kregen een hele vage brief waarin even werd meegedeeld dat we 

binnen zoveel tijd daaraan moesten voldoen. Er is ook never nooit op teruggekomen. Dus hoe 
ze dat checken, want wel hele dreigende taal: als je het niet doet, dan wordt je uitgesloten van. 

Maar er is 0,0, ik heb ze hier in een laatje liggen, maar er is niemand die ernaar vraagt. Nee, 
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precies, dus er zit helemaal geen follow-up, niks op. Of nu nog niet, laat ik het zo zeggen, 
misschien komt dat nog. Ik vind het een wassen neus, eerlijk gezegd.’’ 

 
Tot slot blijkt uit de interviews dat het beleid van de gemeente Amsterdam niet altijd de 
primaire reden is om met het thema sociale veiligheid aan de slag te gaan. Vaak liggen 
maatschappelijke ontwikkelingen hier namelijk aan ten grondslag, en ook de bonden worden 
meermaals aangehaald als aanjager op dit thema. Een bestuurder zegt hierover het volgende: 
 
Respondent 8: ‘’Gedeeltelijk omdat er gevallen zijn geweest, maar we zijn ook gewoon een deel 

van de samenleving, wij lezen ook gewoon het nieuws, je ziet dat dit thema gewoon groot 
wordt, en dan ga je je afvragen, doen we eigenlijk genoeg?’’ 

 
Daarnaast wordt door de respondenten aangegeven dat aandacht voor het thema sociale 
veiligheid nog vaak afhankelijk is van het enthousiasme van één of enkele vrijwilligers. Een 
bestuurder zegt hier het volgende over: 
 
Respondent 7: ‘’Dat is het gevaar, je mag het nooit afhankelijk maken, dus daarom moet je het 
wel ergens borgen, je moet het ergens onderdeel van maken, zodat het niet afhankelijk is van 
één iemand. En dat is het nu even, maar dat is in de startperiode. Opstart. Maar, dat blijft wel 

een gevaar.’’ 
 
Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat het beleid van de gemeente Amsterdam ook 
onbedoelde gevolgen heeft. Zo leidt het tot kritiek van verschillende bestuurders op 
verschillende onderdelen van het beleid. Bestuurders stellen dat de basiseisen drempels 
opwerpen voor vrijwilligers, en ook wordt gesteld dat de insteek van de gemeente Amsterdam, 
met de focus op de basiseisen, niks veranderd aan de daadwerkelijke sociale veiligheid. 
 

5.4 Beleidsvertaling door sportclubs in Utrecht 
 
Het beleid van de gemeente Utrecht is gestoeld op het opwekken van intrinsieke motivatie bij 
sportclubs en het stimuleren om met dit thema aan de slag te gaan. Daarnaast probeert de 
gemeente Utrecht dit te faciliteren middels subsidies en ondersteuning vanuit SportUtrecht of 
andere partijen. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de sportclubs dit beleid in de praktijk 
vertalen. 
 

5.4.1 Bedoelde uitkomsten van het beleid 
 
In deze subparagraaf worden de uitspraken van bestuurders van sportclubs uit Utrecht 
uiteengezet, die aantonen dat het beleid van de gemeente Utrecht leidt tot de gewenste 
uitkomsten.  
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Evenals in Amsterdam, erkent iedere gesproken club in Utrecht het belang van het thema 
sociale veiligheid. Eén bestuurder zegt hier bijvoorbeeld het volgende over: 
 

Interviewer: ‘’Hoeveel prioriteit geven jullie hier dan nu aan?’’ 
Respondent 5: ‘’Deze staat wel redelijk op de agenda. Die hebben we op zich ook redelijk al 

voor elkaar, omdat die grotendeels bij het nieuwe bestuur, dat iedereen het vanzelfsprekend 
vindt dat dit een heel belangrijk thema is.’’ 

 
De rol die de gemeente Utrecht, en met name SportUtrecht, vervullen in het onder de 
aandacht brengen van dit thema, wordt door de gesproken sportclubs erg gewaardeerd. 
Daarbij wordt ook de ondersteuning die wordt geboden als erg fijn ervaren. Een bestuurder 
zegt hierover het volgende: 
 

Respondent 6: ‘’Het is wel een fijne gedachte, dat jullie [SportUtrecht] er zijn. Ook al hoef ik 
jullie niet dagelijks te bellen, maar het is wel fijn dat als er ooit stront aan de knikker is, dan 
weet ik dat ik jou kan bellen.’’ ‘’’..., tot die kick-off bijeenkomst in november. Dat was heel 

interessant en leerzaam, en dat vond ik heel fijn, het is toch een beetje een pak van mijn hart, 
dat als wij iets hebben, dan kunnen wij ook bij professionals zoals jullie sparren, van wat is jullie 

advies?’’ 
 
Uit de gesprekken blijkt ook dat de clubs graag gebruik maken van de verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente Utrecht en SportUtrecht bieden, zoals de 
informatieverstrekking via de website, de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ en de 
hieraan gekoppelde bijeenkomsten, subsidies van de gemeente en individuele ondersteuning 
vanuit SportUtrecht. Twee bestuurders geven voorbeelden van hoe zij deze ondersteuning 
gebruiken om te werken aan het thema sociale veiligheid: 
 
Respondent 12: ‘’Ja, nou SportUtrecht, die hebben natuurlijk die aftrap gehad, ik weet, als het 
echt moeilijk is, dan hebben jullie die verdiepingscursus ook, en die herhaalcursussen op poten 

gezet. Als ... definitief toetreedt als vertrouwenscontactpersoon, dan gaat ze ook weer die 
cursus doen, dan weten we jullie [SportUtrecht] weg te vinden.’’ 

 
Interviewer: ‘’Centrum Veilige Sport, die hebben ook een website inderdaad, maar dat is 

eigenlijk een landelijk kenniscentrum, ...’’ 
Respondent 13: ‘’Ik ken het via jullie [SportUtrecht] campagne, daar werd er heel duidelijk naar 
gelinkt. Dus ik heb het helemaal bekeken en gedaan, en daar wat dingen van gepakt ook zeg 

maar. ..., ik vond het heel helder en duidelijk zeg maar, wat daar allemaal op staat, met filmpjes 
enzo. Ik vind dat heel informatief.’’ 
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Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat het beleid van de gemeente Utrecht werkt zoals het 
bedoeld is; sportclubs hechten belang aan het thema sociale veiligheid, en maken dan ook 
dankbaar gebruik van de informatie en ondersteuning die de gemeente in samenwerking met 
SportUtrecht biedt.  
 

5.4.2 Onbedoelde uitkomsten van het beleid 
 
In deze subparagraaf wordt laten zien dat het beleid van de gemeente Utrecht echter niet 
alleen werkt zoals het bedoeld is, maar dat er ook uitkomsten van het beleid zijn die in mindere 
mate in lijn zijn met de beleidsideeën van de gemeente Utrecht. 
 
Want hoewel bovenstaande antwoorden laten zien dat het beleid van de gemeente Utrecht 
gewaardeerd wordt, leidt dit er niet toe dat sociale veiligheid bij élke club topprioriteit is. Zo 
geeft één bestuurder heel duidelijk aan dat sociale veiligheid voor hem geen prioriteit heeft: 
 

Interviewer: ‘’... dus sociale veiligheid als thema heeft gewoon totaal geen prioriteit.’’ 
Respondent 4: ‘’Nee, en ik ben nu anderhalf jaar hier voorzitter, en ik heb nog nooit klachten 

gehoord.’’ 
 
Dat sociale veiligheid minder prioriteit krijgt binnen een club, heeft volgens deze bestuurder te 
maken met andere zaken die belangrijker zijn, en daardoor meer prioriteit krijgen: 
 
Respondent 4: ‘’Scheidsrechters, en nieuwe leden, dat zijn onze hoofdproblemen.’’ ‘’Ik heb toen 
gezegd van, terug weer even naar die primaire problemen. Scheidsrechters, ledenwerving. En 

vrijwilligers, het bestuur voltallig krijgen. Dat zijn de prioriteiten’’ 
 
Hierdoor heeft deze bestuurder ook geen behoefte aan ondersteuning door de gemeente 
Utrecht of SportUtrecht op het gebied van sociale veiligheid: 
 

Respondent 4: ‘’Nee, nee. Ik zou er ook geen behoefte aan hebben. Ik zou niet weten wat zij 
voor ons kunnen doen. En dan heb ik het even hierover he.’’ 

 
Daarnaast geeft deze bestuurder aan dat hij vindt dat de regeldruk op sportclubs sowieso al 
erg hoog is: 
 

Respondent 4: ‘’Ik moet zeggen, er wordt wat over sportverenigingen uitgestort.’’ ‘’Want dan 
kom ik weer terug, vaak wordt van bovenaf bepaald wat wij moeten doen. En dat kan niet 

altijd.’’ 
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Volgens een andere bestuurder kan verminderde prioriteit voor sociale veiligheid ook te maken 
met de coronaperiode, en het uitblijven van gevallen van grensoverschrijdend gedrag hierdoor: 
 

Respondent 5: ‘’alleen, de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk corona gehad, dus toen 
was er ook gewoon nauwelijks sport, dus dan heb je ook minder kans op excessen. ... dan 

verdwijnt het wel een beetje onderaan.’’ ‘’Maar ik merk ook, zolang het goed gaat, lees: je hoort 
geen gekke dingen, dan versloft dat wel.’’ 

 
Wat opvalt is dat de gesproken clubs in Utrecht, mede door deze soms verminderde prioriteit, 
niet altijd de preventieve maatregelen treffen die in Amsterdam via de basiseisen wel 
gemeengoed zijn. Zo geeft een bestuurder aan dat er binnen zijn sportclub niet met 
gedragsregels wordt gewerkt, geeft een andere respondent aan dat er pas recentelijk een 
vrijwilliger is gevonden om de rol van vertrouwenscontactpersoon te vervullen, en geeft weer 
een andere bestuurder aan dat binnen de club nog een vertrouwenscontactpersoon gevonden 
moet worden: 
 

Interviewer: ‘’Ja, echt iemand aanwijzen als vertrouwenscontactpersoon.’’ 
Respondent 13: ‘’Ja, ja, maar dat moet ook nog wel even geregeld worden.’’ 

 
Het is echter niet alleen het geval dat dit thema soms minder prioriteit krijgt binnen de club, 
waardoor er minder aan gewerkt wordt. Ook zijn sommige clubs simpelweg niet in staat om aan 
de slag te gaan met het thema sociale veiligheid. Dit komt doordat sommige clubs 
onvoldoende vrijwilligers hebben die dit op kunnen pakken. Een bestuurder zegt hier het 
volgende over: 
 
Respondent 5: ‘’Dat is het. Het is wel veel werk, allemaal. Dat is het gewoon. ... Ik denk dat het 

met goeie wil gedaan wordt allemaal, maar niet iedereen krijgt het voor elkaar. En als ik kijk 
naar ons bestuur, twee mensen in november, daar draai je je vereniging ook niet meer op. En 
zie dan maar eens mensen erbij te vinden. En dat is wel echt een probleem, om vrijwilligers te 

krijgen. Bijna niemand stapt erin.’’ 
 
Daarnaast ontbreekt het de clubs soms aan kennis om met dit thema aan de slag te gaan, zo 
geeft een bestuurder aan: 
 

Respondent 6: ‘’maar we hebben wel tools nodig, want voor zo'n kleine club zeggen ze 
misschien we leggen het helemaal neer, wij willen dat niet maar we hebben wel ... hulp nodig 

van oké, help ons daarmee’’ ‘’Want ik dacht ook, het zat in mijn portefeuille, en veilig sporten, 
dat is natuurlijk heel belangrijk, maar ja, wat houdt het in, ik wist er ook niks, behalve in open 

deuren gedacht, maar ik wist ook niet dat het bestond, dus ik vind het heel fijn dat er blijkbaar 
vanuit de gemeente een hele organisatie is om daarin mee te denken.’’ 
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Wat, net als in Amsterdam, opvalt in de gesprekken met de sportclubs, is dat het beleid van de 
gemeente vaak niet leidend is in de behoefte om met het thema sociale veiligheid aan de slag 
te gaan. Veel bestuurders geven aan dat het de maatschappelijke ontwikkelingen en 
mediaberichten zijn die voornamelijk maken dat de club urgentie voelt om met dit thema aan 
de slag te gaan, waarvan één bestuurder een voorbeeld geeft: 
 
Respondent 12: ‘’Omdat je natuurlijk, we hebben #metoo gehad. We hebben The Voice gehad. 
We hebben Marc Overmars gehad. En heel eerlijk, ik denk dat ze bij Ajax dachten, het is bij ons 
goed geregeld. Bij The Voice hadden ze, het is bij ons goed geregeld. En wij zeggen ook, het is 
goed geregeld.’’ ‘’Dus dat bedoel ik te zeggen, we denken dat we het goed voor elkaar hebben, 

maar dan denk ik, laten we ook eens even vanuit verschillende invalshoeken kijken of dingen 
beter kunnen. Je moet daar heel alert op zijn. Dat heeft natuurlijk #metoo ons wel geleerd.’’ 

 
Tot slot blijkt daarnaast ook in Utrecht dat in sommige gevallen het aan de slag gaan met het 
thema sociale veiligheid nog afhankelijk is van de inzet van één of enkele personen. Hier zegt 
een bestuurder het volgende over: 
 

Respondent 13: ‘’Maar daarvoor was dat niet zo, en heb ik het ook wel een paar keer 
aangedragen, en werd het allemaal van, nou, we zijn een club, en nou ja. Maar dat het moest 

gebeuren was ik al wel van overtuigd, maar nou, dat valt hier wel mee, weet je wel?’’ 
 

Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat het beleid van de gemeente Utrecht ook leidt tot 
uitkomsten die níet in lijn zijn met de beleidsideeën. Sportclubs voelen in sommige gevallen nog 
onvoldoende prioriteit om met het thema aan de slag te gaan, en ook wordt niet door alle clubs 
de nodige preventieve maatregelen genomen om sociale veiligheid in te bedden in de club. 
 

5.5 Samenvattend: de resultaten uit Amsterdam en Utrecht 
 
In deze subparagraaf worden de belangrijkste resultaten van de beleidsvertaling door 
sportclubs uit beide gemeenten samengevat, wordt benoemd op welke resultaten in de 
analyse ingegaan zal worden, en waarom dit relevant is in relatie tot de onderzoeksvraag en 
het centrale concept ‘beleidsvertaling’. 
 
Uit de resultaten is gebleken dat het beleid van de gemeente Amsterdam op het gebied van 
sociale veiligheid op een aantal manieren leidt tot de gewenste resultaten. Zo blijken de 
basiseisen te doen wat ze beogen te doen, omdat alle gesproken clubs de opgelegde 
preventieve maatregelen op orde hebben. Daarnaast geven alle clubs aan te begrijpen waarom 
de gemeente Amsterdam dit thema belangrijk vindt, en hier dan ook eisen aan stelt, waarin 
sommige clubs zelfs verder gaan door te stellen dat het beleid van de gemeente Amsterdam 
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voor hen als positieve prikkel werkt om met het thema sociale veiligheid aan de slag te gaan. 
Dit blijkt ook uit de prioriteit die de sportclubs in Amsterdam aan het thema sociale veiligheid 
geven; alle sportclubs hebben het thema hoog op de agenda staan. 
 
Desalniettemin blijkt uit de resultaten dat het beleid van de gemeente Amsterdam ook 
onbedoelde effecten heeft. Zo wordt er ook kritiek geleverd op het beleid van de gemeente 
Amsterdam, met als argument dat de basiseisen, in het bijzonder de gedragsregels die alle 
trainers en coaches bij de jeugd moeten ondertekenen, het moeilijker maken om vrijwilligers te 
vinden. Deze eisen werpen namelijk drempels op, die er mogelijk voor zorgen dat potentiële 
vrijwilligers afzien van het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt benoemd dat de focus 
van de gemeente Amsterdam verkeerd ligt. Wat hier bij komt, is dat aan wordt gegeven dat de 
ondersteuning van de gemeente Amsterdam niet altijd voldoende is. Dit leidt tot extra 
frustratie op het moment dat de gemeente (nog) meer eist van de sportclubs. Een ander punt 
wat wordt benoemd, is dat de sportclubs vraagtekens zetten bij de toegevoegde waarde van 
de basiseisen in het licht van sociale veiligheid. Het hebben van papieren bewijzen leidt volgens 
de respondenten niet tot hogere sociale veiligheid. Ook blijkt uit de gesprekken dat het beleid 
van de gemeente Amsterdam, en met name de basiseisen, voor sommige clubs niet duidelijk is. 
Want waar de basiseisen wel worden gecommuniceerd als eisen, leidt het ontbreken van 
heldere monitoring tot twijfels bij de sportclubs over de striktheid van de eisen. De 
informatievoorziening over het beleid blijkt hiermee op sommige punten niet voldoende. Tot 
slot valt op uit de gesprekken dat maatschappelijke ontwikkelingen vaak meer aanleiding geven 
om met het thema sociale veiligheid aan de slag te gaan dan het beleid van de gemeente 
Amsterdam, en blijft een gevaar dat de kennis en drive om met dit thema aan de slag te gaan 
binnen de sportclub bij één of enkele personen liggen, waardoor de basis voor aandacht voor 
sociale veiligheid binnen de sportclub fragiel is. 
 
Uit de resultaten blijkt dat het beleid van de gemeente Utrecht leidt tot bedoelde uitkomsten. 
In de gesprekken komt naar voren dat de sportclubs in Utrecht de rol van SportUtrecht in het 
onder de aandacht brengen van het thema en het ondersteunen van de clubs bij het werken 
aan sociale veiligheid, erg waarderen. Dit leidt er dan ook toe dat de sportclubs graag gebruik 
maken van de mogelijkheden die het beleid van de gemeente Utrecht biedt. Uit verschillende 
voorbeelden blijkt dat dit op verschillende manieren gebeurt, bijvoorbeeld door het 
gebruikmaken van subsidies, het ophalen van informatie via de website of het gebruikmaken 
van individuele ondersteuning. 
 
Desalniettemin blijkt uit de resultaten dat het beleid van de gemeente Utrecht ook onbedoelde 
uitkomsten heeft. Zo blijkt dat het thema sociale veiligheid niet voor elke club in Utrecht 
prioriteit heeft. Dit heeft er mee te maken dat andere zaken belangrijker worden gevonden en 
de beschikbare tijd innemen. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het thema sociale veiligheid 
naar de achtergrond kan verdwijnen zolang er geen gevallen van grensoverschrijdend gedrag 
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plaatsvinden op de club. Wat hiernaast opvalt is dat niet alle gesproken sportclubs in Utrecht 
de algemeen gekende preventieve maatregelen op orde hebben. Het niet nemen van bepaalde 
preventieve maatregelen heeft niet alleen te maken met verminderde prioriteit, maar ook met 
het tekort aan vrijwilligers en de beperkte capaciteit van de club hierdoor. Sommige sportclubs 
hebben hierdoor niet genoeg mensen om dit thema goed van de grond te krijgen. Daarnaast 
ontbreekt het de clubs soms ook aan kennis over hóe je kan werken aan sociale veiligheid. 
Tenslotte valt ook in Utrecht op dat de sportclubs veel redenen buiten het beleid van de 
gemeente Utrecht om aandragen als drijfveer om aan de slag te gaan met het thema sociale 
veiligheid, en blijkt ook in Utrecht dat aandacht voor dit thema soms nog afhankelijk is van het 
enthousiasme van één persoon.  
 
In de analyse zal dieper op deze resultaten ingegaan worden, door eerst afzonderlijk per 
gemeente de resultaten te koppelen de vertaalregels van Wæraas en Sataøen (2014). Op deze 
manier kan nog beter begrepen worden hoe het beleidsontwerp in beide gemeenten leidt tot 
bepaalde manieren van beleidsvertaling bij de sportclubs. Door dit vervolgens naast elkaar te 
leggen, wordt duidelijk hoe verschillen in de beleidsontwerpen van beide gemeenten leiden tot 
verschillende uitkomsten in de beleidsvertaling bij de sportclubs. Hierdoor ontstaat een dieper 
begrip van het concept ‘beleidsvertaling’, en kan een beter antwoord worden gegeven op de 
centrale onderzoeksvraag.  
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6 Analyse 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten geanalyseerd. Allereerst worden de resultaten uit beide 
gemeenten gekoppeld aan de ‘vertaalregels’ van Wæraas en Sataøen (2014). Daarna zullen 
deze analyses vergeleken worden, en wordt gekeken naar de manier waarop beide casussen 
verschillen, en hoe dit zich verhoudt tot de concepten ‘beleidsontwerp’ en ‘beleidsvertaling’. 

 

6.1 Beleidsvertaling door sportclubs in Amsterdam 
 
Als we de resultaten koppelen aan het theoretische concept ‘beleidsvertaling’, en de vier 
‘vertaalregels’ van Wæraas en Sataøen (2014), dan zien we dat de vier vertaalregels in meer of 
mindere mate gelden voor de sportclubs in Amsterdam. Het kopiëren van de beleidsideeën van 
de gemeente Amsterdam wordt door de sportclubs veel gedaan. Het is de vorm van de 
basiseisen, die maakt dat sportclubs zich genoodzaakt voelen om de preventieve maatregelen 
die de basiseisen voorschrijven één op één door te voeren. Door verregaande consequenties 
te verbinden aan het niet voldoen aan de eisen, zien clubs de basiseisen ook echt als een 
verplichting. Het toevoegen aan de beleidsideeën van de gemeente Amsterdam gebeurt ook 
regelmatig. Zoals is gebleken uit de resultaten, geven clubs aan de echte winst op het gebied 
van sociale veiligheid te zien in het aangaan van het gesprek over omgangsvormen binnen de 
club. Door dit ook daadwerkelijk te doen, voegen de clubs dus elementen toe aan het beleid 
van de gemeente Amsterdam, dat vooral op procedurele preventieve maatregelen is gericht. 
Het wijzigen van de beleidsideeën van de gemeente Amsterdam gebeurt weinig. Dit slaat terug 
op de rigiditeit van de basiseisen, die weinig ruimte laten voor eigen invulling van de club. De 
preventieve maatregelen die de gemeente Amsterdam verplicht stelt, zijn duidelijk en daardoor 
weinig onderhevig aan wijzigingen. Het weglaten van de beleidsideeën van de gemeente 
Amsterdam gebeurt door de gesproken sportclubs niet. Doordat het beleidsontwerp van de 
gemeente Amsterdam een verplicht element bevat, kunnen clubs niet ontkomen aan het 
geven van aandacht aan sociale veiligheid als thema. Doordat er verregaande consequenties 
zijn gekoppeld aan het ontwijken van de basiseisen, zien de clubs het negeren, of weglaten, van 
de beleidsideeën van de gemeente Amsterdam niet als optie. 
 

6.2 Beleidsvertaling door sportclubs in Utrecht 
 
De vier vertaalregels van Wæraas en Sataøen (2014) zien we in de situatie in Utrecht op een 
andere manier terug dan in Amsterdam. Het kopiëren van de beleidsideeën van de gemeente 
Utrecht gebeurt regelmatig. Zo blijkt uit de resultaten dat het verstrekken van informatie via 
de website van SportUtrecht, ervoor zorgt dat clubs die informatie één op één doorvoeren 
binnen de club. Ook de deelname aan verschillende bijeenkomsten die SportUtrecht 
organiseert zorgt ervoor dat clubs beleidsideeën van de gemeente Utrecht één op één 
overneemt. Het toevoegen aan de beleidsideeën van de gemeente Utrecht gebeurt ook 
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regelmatig. De sportclubs in Utrecht gebruiken de ruimte die in het beleidsontwerp van de 
gemeente Utrecht voor eigen invulling door clubs zit graag, door eigen elementen toe te 
voegen aan de beleidsideeën aan die van de gemeente Utrecht. Dit blijkt uit de voorbeelden die 
de clubs geven over hoe zij met het thema sociale veiligheid bezig zijn binnen de club. Het 
wijzigen van de beleidsideeën van de gemeente Utrecht door sportclubs gebeurt ook vaak. 
Voortbordurend op de ruimte voor eigen invulling die het beleid van de gemeente Utrecht laat, 
maken clubs hier graag gebruik van door het beleid op het gebied van sociale veiligheid aan te 
passen aan de eigen situatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opstellen van eigen 
gedragsregels in plaats van het overnemen van standaard gedragsregels. Het weglaten 
gebeurt daarentegen ook veel. Zoals uit de resultaten is gebleken kiest één gesproken club 
ervoor om het thema binnen de club vrijwel volledig links te laten liggen. Dit is goed mogelijk, 
doordat het beleidsontwerp van de gemeente Utrecht wordt gekenmerkt door vrijblijvendheid. 
Dit zorgt er ook voor dat iedere club het op een andere manier aanpakt, en dat de ene club 
andere dingen weglaat dan de andere club.  
 

6.3 Vergelijking Amsterdam en Utrecht 
 
Als we de situaties binnen de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht naast elkaar 
leggen, dan vallen een aantal dingen op. Allereerst blijkt uit de resultaten dat de sportclubs in 
Amsterdam als gevolg van de beleidskeuzes van de gemeente Amsterdam meer 
gestandaardiseerd aan de slag gaan met het thema sociale veiligheid. Waar in Amsterdam alle 
clubs moeten voldoen aan dezelfde eisen op het gebied van sociale veiligheid, daar hebben de 
clubs in Utrecht meer ruimte om zelf te bepalen hoe ze zelf aan de slag gaan met het thema 
sociale veiligheid. Dit resulteert in meer verschillen tussen de aanpak van verschillende clubs. 
De ene club gaat op eigen initiatief aan de slag met sociale veiligheid, de andere club doet dit 
aan de hand van de ondersteuning die de gemeente Utrecht en SportUtrecht bieden, terwijl 
weer een andere club het thema helemaal niet oppakt. Het beleidsontwerp van de gemeente 
Utrecht, is hierin vrijblijvender, en laat meer ruimte voor eigen invulling ten opzichte van het 
beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam, dat strenger is en meer standaardisering in de 
hand werkt. Als we deze verschillen in de beleidsontwerpen koppelen aan de theorie van 
beleidsvertaling, en de vier ‘vertaalregels’ van Wæraas en Sataøen (2014), dan zien we dat het 
beleidsontwerp invloed heeft op de manier waarop het beleid binnen de sportclubs vertaald 
wordt. Waar het beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam de sportclubs dwingt om de 
beleidsideeën meer te kopiëren, daar worden de beleidsideeën van de gemeente Utrecht 
minder gekopieerd, omdat het beleidsontwerp van de gemeente Utrecht minder 
standaardisering bevat. Het toevoegen aan de gemeentelijke beleidsideeën gebeurt door 
sportclubs uit beide gemeenten. Daar waar sportclubs de behoefte voelen om het thema 
verder te brengen binnen de club, gebruiken zij eigen middelen en bedenken zij eigen ideeën 
om dit op te pakken. Hiermee voegen ze elementen toe aan de beleidsideeën van beide 
gemeenten. Dit sluit aan bij de conclusie van Skille (2009), die stelt dat succesvolle 
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beleidsimplementatie door sportclubs mogelijk is op het moment dat het beleid aansluit bij de 
doelen van de sportclub. Het wijzigen van de beleidsideeën gebeurt meer door sportclubs in 
Utrecht dan door sportclubs in Amsterdam. Waar clubs in Utrecht door het beleidsontwerp van 
de gemeente Utrecht de ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de beleidsideeën van 
de gemeente, hebben clubs in Amsterdam deze ruimte door het beleidsontwerp van de 
gemeente Amsterdam minder. Tegelijkertijd betekent de ruimte voor eigen invulling die het 
beleidsontwerp van de gemeente Utrecht de sportclubs biedt dat er in Utrecht meer wordt 
weggelaten. Dit is een conclusie die aansluit bij de eerder aangehaalde literatuur (Jeanes et al., 
2019; Stenling, 2014; Skille, 2009), waarin wordt gesteld dat clubs gebruik maken van hun 
relatieve autonomie in het afstoten van beleid ‘van bovenaf’, op het moment dat dit beleid niet 
aansluit bij de doelen, het karakter, of de mogelijkheden van de sportclub. In Amsterdam 
gebeurt dit niet, doordat het beleidsontwerp van de gemeente sanctionerende elementen 
bevat die de clubs zodanig aanmoedigen om het thema sociale veiligheid op te pakken, dat zij 
dit ook steevast doen. Kortom, het beleidsontwerp in de gemeente Amsterdam leidt tot een 
meer uniforme vertaling van het beleid binnen de sportclubs, waar het beleidsontwerp van de 
gemeente Utrecht zorgt voor meer gedifferentieerde uitkomsten van beleidsvertaling binnen 
de sportclubs. Deze conclusie is interessant in het licht van het eerder aangehaalde onderzoek 
van Sausman, Oborn en Barrett (2016), die stellen dat het begrip ‘lokale universaliteit’ belangrijk 
is in het succesvol implementeren van overheidsbeleid. Want waar het universele element in 
Amsterdam sterk aanwezig is, daar ligt de nadruk in Utrecht op het lokale element. Wanneer 
deze twee elementen gecombineerd worden, leidt dit tot de succesvolle implementatie van 
een universeel overheidsbeleid in de lokale context (Sausman, Oborn & Barrett, 2016). Dit lijkt 
in beide gemeenten nog niet aan de orde. 
 
Wat opvalt, is het effect dat bovenstaande dynamieken hebben op de houding richting de 
gemeente. De sportclubs uit Utrecht, en voornamelijk diegene die gebruik maken van de 
ondersteuning die de gemeente Utrecht en SportUtrecht bieden, zijn vooral positief over het 
beleid van de gemeente Utrecht, dat gericht is op het stimuleren van sportclubs en het laten 
van het initiatief bij de sportclubs, waarin ondersteuning vanuit SportUtrecht een belangrijk 
gewaardeerd element is. In Amsterdam zijn de reacties overwegend positief, maar leiden de 
basiseisen ook tot kritiek richting de gemeente. Positief, doordat de basiseisen door sommige 
clubs worden gezien als fijne prikkel om met het thema sociale veiligheid aan de slag te gaan, 
en de workshops die de gemeente Amsterdam organiseert omtrent dit thema als waardevol 
worden ervaren. De kritiek is dat de basiseisen het doen van vrijwilligerswerk moeilijker maken, 
en dat het de clubs hiermee moeilijker wordt gemaakt om te functioneren. Het gevoel dat de 
gemeente Amsterdam meer komt hálen dan dat het komt bréngen, leeft hierdoor bij sommige 
clubs. Dit sluit aan bij de bekende problematiek van beperkte capaciteit van vrijwillige 
sportclubs binnen het implementeren van sportbeleid (van Bottenburg, 2007; Skille, 2015; 
Harris, Mori & Collins, 2009; Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015; Waardenburg, 2016). 
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Deze kritiek is ook terug te relateren aan het argument wat eerder werd aangehaald, namelijk 
dat de toegevoegde waarde van de basiseisen ter discussie wordt gesteld. Hoewel clubs het 
beleid hierdoor niet ‘afstoten’, zoals in de literatuur wordt benoemd (Jeanes et al., 2019; 
Stenling, 2014; Skille, 2009), leidt dit wel tot een minder positieve houding ten opzichte van het 
beleid van de gemeente, en kan worden afgevraagd in hoeverre de basiseisen daadwerkelijk de 
sociale veiligheid op sportclubs verhogen. Clubs geven aan deze meerwaarde wel te zien op het 
moment dat het wordt gekoppeld aan het aangaan van het gesprek over hoe men binnen de 
club met elkaar wil omgaan. Dit deel van het beleid, wat soms onvoldoende naar voren komt, 
wordt door de sportclubs als nóg belangrijker beschouwd. 
 
Tegelijkertijd blijkt ook dat de vrijblijvendheid van het beleid van de gemeente Utrecht leidt tot 
clubs die niet werken aan sociale veiligheid binnen de club. Dit is vanuit het beleidsidee van de 
gemeente Utrecht ongewenst, maar lijkt onoverkomelijk zolang het beleid niet zo streng is als 
het beleid in de gemeente Amsterdam. Dit blijkt ook uit de eerdere conclusie dat in Amsterdam 
meer gekopieerd en minder weggelaten wordt, terwijl er in Utrecht juist minder gekopieerd en 
meer weggelaten wordt. Een aantal clubs in Utrecht geven ook aan het invoeren van 
basiseisen toe te juichen, omdat zij dit als belangrijke randvoorwaarden voor een sportclub 
zien. Dit sluit aan bij de resultaten uit de gemeente Amsterdam, waar het merendeel van de 
gesproken clubs ook achter de invoering van de basiseisen staat. 
 
Wat tot slot opvalt in de resultaten van het onderzoek, is dat zowel in de gemeente 
Amsterdam als in de gemeente Utrecht vaak wordt aangegeven dat maatschappelijke 
ontwikkelingen aan de basis liggen van de vele huidige aandacht voor het thema sociale 
veiligheid. De sportclubs geven aan dat bekende voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag 
aanzetten tot denken over de situatie op de eigen sportclub, en ook leiden tot daadwerkelijke 
acties om te werken aan sociale veiligheid op de sportclub. Dit roept de vraag op of 
bewustwording over het belang van dit thema nog nodig is, of dat clubs op dit moment meer 
behoefte hebben aan kennis over hóe ze hiermee binnen de club aan de slag kunnen. 
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7 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek geconcludeerd. De volgende onderzoeksvraag stond 
centraal in dit onderzoek: 
 
Hoe wordt gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid vertaald door lokale 
sportclubs? 
 
Alvorens deze vraag wordt beantwoord, zal een antwoord worden gegeven op de gestelde 
deelvragen. 
 

7.1 Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over beleidsimplementatie binnen de sport? 
 
De literatuurstudie leert ons dat het implementeren van beleid binnen de sportsector geen 
vanzelfsprekendheid is. De belangrijkste factor in deze problematiek is de implementerende 
organisatie, de (vaak vrijwillige) sportclub. Deze sportclubs kennen een hoge mate van relatieve 
autonomie, en hebben vaak hun handen vol aan het organiseren van de kernactiviteiten van de 
sportclub, en het vinden van vrijwilligers voor deze organisatie. Daarnaast worden sportclubs 
gekenmerkt door de naar binnen gerichtheid op de eigen groep leden; het handelen van de 
sportclubs wordt gedreven door het belang van de leden. Wanneer beleidsdoelen niet 
aansluiten op deze belangen, maken sportclubs gebruik van hun relatieve autonomie om het 
nastreven van deze beleidsdoelen te weigeren. Begrip van de complexiteit, de diversiteit en 
het handelingskader van sportclubs is nodig om beleid op een succesvolle manier te 
implementeren.  
 

7.2 Hoe ziet het beleidsontwerp op het gebied van sociale veiligheid van de gemeente 
Amsterdam eruit? 
 
De gemeente Amsterdam wil dat iedere Amsterdammer toegang heeft tot de sport. Om deze 
toegang te kunnen bieden werkt de gemeente Amsterdam aan een Positieve Sportcultuur, 
waarvan sociale veiligheid een onderdeel is. Doel van het beleid op het gebied van sociale 
veiligheid is het creëren van een aanspreekcultuur, waarin grensoverschrijdend gedrag wordt 
herkend en afgekeurd. De gemeente Amsterdam geeft het beleid op het gebied van sociale 
veiligheid op twee manieren vorm: enerzijds door bepaalde voorwaarden (de basiseisen) aan 
sportaanbieders te stellen, en anderzijds door de alertheid op grensoverschrijdend gedrag te 
verhogen. De basiseisen gelden sinds 1 januari 2022, en het niet naleven van de eisen heeft tot 
gevolg dat de gemeente Amsterdam de samenwerking met de sportaanbieder opzegt. In vier 
stappen gaat de gemeente Amsterdam de naleving van de basiseisen monitoren. De alertheid 
op grensoverschrijdend gedrag wordt onder de aandacht gebracht via een beeldmerk, dat 
recentelijk is geïntroduceerd. Volgens de gemeente Amsterdam is deze beleidskeuze, met 
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name het invoeren van de basiseisen, gerechtvaardigd, omdat sportclubs het 
vanzelfsprekende belang van het thema inzien. 
 

7.3 Hoe ziet het beleidsontwerp op het gebied van sociale veiligheid van de gemeente 
Utrecht eruit? 
 
De gemeente Utrecht wil dat iedereen in de stad op een veilige en plezierige manier kan 
sporten en bewegen, en werkt daarom aan een Positieve Sportcultuur, waar sociale veiligheid 
een onderdeel van is. Het doel van het beleid van de gemeente Utrecht is dat het thema 
Positieve Sportcultuur een logisch onderdeel wordt van de sportclubs in Utrecht. Het beleid 
van de gemeente Utrecht op het gebied van sociale veiligheid kenmerkt zich door het 
opwekken van intrinsieke motivatie bij sportclubs om met dit thema aan de slag te gaan, en 
het bieden van ondersteuning hierbij. Dit doet de gemeente Utrecht in samenwerking met 
lokale partijen, waarvan SportUtrecht een belangrijke is. Om clubs te motiveren om met dit 
thema aan de slag te gaan, genereert de gemeente Utrecht aandacht voor het thema via 
SportUtrecht, in het bijzonder via een campagne die in november 2021 gelanceerd is. De 
ondersteuning wordt geboden via lokale subsidies en informatievoorziening en één-op-één 
advies via SportUtrecht. De gemeente Utrecht werkt op deze manier vanuit de overtuiging dat 
intrinsieke motivatie bij de sportclubs uiteindelijk leidt tot betere resultaten als het gaat om 
het veranderen van de cultuur op de club. 
 

7.4 Hoe vertalen Amsterdamse sportclubs het beleid op het gebied van sociale veiligheid 
van de gemeente Amsterdam? 
 
Uit de resultaten blijkt dat de sportclubs in Amsterdam begrip hebben voor het beleid van de 
gemeente Amsterdam, en dat sommigen het zelfs als een fijne prikkel zien om met het thema 
sociale veiligheid aan de slag te gaan. Dit leidt er toe dat alle gesproken sportclubs aan de 
basiseisen voldoen. Desalniettemin wordt er ook kritiek gegeven op het beleid van de 
gemeente Amsterdam, omdat het drempels op zou werpen voor vrijwilligers en de focus van 
het beleid op de verkeerde kant ligt. Daarnaast wordt het nut van de basiseisen ter discussie 
gesteld, omdat deze niet leiden tot daadwerkelijke verbetering van de sociale veiligheid op de 
club. Ook bestaat er onduidelijkheid over (de monitoring van) de basiseisen.  
 
In termen van de ‘vertaalregels’ van Wæraas en Sataøen (2014), zien we dat het kopiëren veel 
wordt gedaan in de gemeente Amsterdam, als het gaat om de basiseisen. Het toevoegen aan 
de basiseisen gebeurt regelmatig en het wijzigen sporadisch. Het weglaten gebeurt 
daarentegen vrijwel niet, als gevolg van het beleidsontwerp van de gemeente Amsterdam. 
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7.5 Hoe vertalen Utrechtse sportclubs het beleid op het gebied van sociale veiligheid van 
de gemeente Utrecht? 
 
Uit de resultaten blijkt dat sportclubs in Utrecht het belang van het thema sociale veiligheid 
onderkennen, en daarom het beleid van de gemeente Utrecht waarderen en ook graag gebruik 
maken van de ondersteuning die de gemeente Utrecht biedt. Desalniettemin valt op dat niet 
elke club prioriteit geeft aan het thema sociale veiligheid, door het hebben van beperkte 
capaciteit en het voorkeur geven aan andere thema’s. Dit, en een gebrek aan kennis over het 
thema sociale veiligheid, heeft dan ook tot gevolg dat niet alle clubs in Utrecht de algemene 
preventieve maatregelen op orde hebben.  
 
Als we kijken naar de ‘vertaalregels’ van Wæraas en Sataøen (2014), dan zien we dat het 
kopiëren en het toevoegen aan de beleidsideeën van de gemeente Utrecht regelmatig 
voorkomen. Het wijzigen gebeurt ook vaak; clubs gebruiken de ruimte voor eigen invulling die 
het beleidsontwerp van de gemeente Utrecht geeft om preventieve maatregelen aan te 
passen op de eigen situatie. Het weglaten gebeurt daarentegen ook, waarbij de vrijblijvendheid 
van het beleidsontwerp van de gemeente Utrecht toestaat dat clubs het thema sociale 
veiligheid niet oppakken. 
 

7.6 Hoe wordt gemeentelijk sportbeleid op het gebied van sociale veiligheid vertaald door 
lokale sportclubs? 
 
De antwoorden op de deelvragen bieden interessante inzichten voor het beantwoorden van de 
centrale onderzoeksvraag. Als de situaties in Amsterdam en Utrecht naast elkaar gelegd 
worden, dan valt op de dat de verschillen in de beleidsontwerpen van de twee gemeenten 
gevolgen hebben voor de manier waarop het beleid in beide gemeenten door de sportclubs 
vertaald wordt. In Amsterdam is het beleidsontwerp dwingender van karakter, waardoor clubs 
beleidsideeën in hogere mate één-op-één overnemen van de gemeente Amsterdam. Dit leidt 
tot nauwere beleidsvertaling door de sportclubs, en meer overeenkomende uitkomsten van 
het proces van beleidsvertaling binnen de sportclubs in Amsterdam. In Utrecht wordt het 
beleidsontwerp juist gekenmerkt door flexibiliteit, waarbinnen sportclubs ruimte krijgen om zelf 
invulling te geven aan de beleidsideeën van de gemeente Utrecht. Dit leidt tot ruimere 
beleidsvertaling door de sportclubs, en meer uiteenlopende uitkomsten van het proces van 
beleidsvertaling tussen de diverse sportclubs in Utrecht. Geconcludeerd kan worden dat de 
gekozen beleidsontwerpen in de gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht hiermee invloed 
hebben op de beleidsvertaling door de lokale sportclubs.  
  



65 
 

8 Discussie 
 
In dit hoofdstuk worden allereerst de resultaten geïnterpreteerd in het licht van de literatuur, 
en worden opvallendheden uitgelicht. Aan de hand hiervan zullen ook enkele 
beleidsaanbevelingen worden gedaan. Daarna zal worden gereflecteerd op het onderzoek, en 
tot slot zullen er enkele suggesties voor vervolgonderzoek worden gedaan. 
 

8.1 Interpretatie van resultaten 
 
In lijn met de verwachtingen vanuit de literatuur, en met name het onderzoek van Sausman, 
Oborn en Barrett (2016), wordt in dit onderzoek geconcludeerd dat het ontwerp van een beleid 
invloed heeft op de manier waarop het beleid in kwestie vertaald wordt. In dit licht is de 
conclusie dat in de gemeente Amsterdam de sportclubs op een meer gestandaardiseerde 
manier aan het werk zijn met sociale veiligheid, tegenover de gemeente Utrecht waar de 
sportclubs op een meer gedifferentieerde manier aan het werk zijn met sociale veiligheid, een 
logische. Wat wel opvalt is dat het beleid van de gemeente Amsterdam overwegend positief 
wordt ontvangen door de sportclubs. Vanuit de literatuur (van Bottenburg, 2007; Skille, 2015; 
Harris, Mori & Collins, 2009; Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015) zou je namelijk verwachten dat 
sportclubs zich zouden afzetten tegen beleid dat hun relatieve autonomie in hoge mate 
aantast. Tegelijkertijd kan dit verklaard worden vanuit de empirie, waar de sportclubs vrijwel 
unaniem aangeven (veel) belang te hechten aan het thema sociale veiligheid. Vanuit deze 
gedachte valt te begrijpen dat clubs begrip tonen voor het beleid van de gemeente 
Amsterdam, want zoals Skille (2009) aantoonde, kan sportbeleid wél succesvol 
geïmplementeerd worden op het moment dat het beleid aansluit bij de doelen van de 
sportclub.  
 
De oorzaak van sportclubs die het onderwerp sociale veiligheid (nog) niet of onvoldoende 
oppakken binnen de club lijkt dan ook niet desinteresse in het onderwerp, maar eerder een 
gebrek aan capaciteit of kennis binnen de organisatie. Uit de conclusie blijkt dat deze thema’s 
meermaals aan worden gegeven door clubs als redenen waarom het niet lukt om het thema 
sociale veiligheid (voldoende) op te pakken. Het is daarmee gelijk de vraag of het invoeren van 
basiseisen dit gebrek aan capaciteit of kennis oplost, of dat een aanpak waarbij meer wordt 
gefocust op het ondersteunen van sportclubs passender is. Het tweede lijkt het geval, maar uit 
de resultaten blijkt ook dat de ondersteuning die in Utrecht geboden wordt voor één club nog 
steeds niet voldoende is om met het thema aan de slag te gaan. Vanuit deze constatering zijn 
basiseisen wel een interessant middel, omdat een gemeente hiermee kan laten zien dat het 
haar verantwoordelijkheid pakt en zich hard maakt voor sociaal veilige sportclubs. Vanuit deze 
verschillende overwegingen is het begrip ‘lokale universaliteit’, dat door Sausman, Oborn en 
Barrett (2016) wordt geïntroduceerd, een hele interessante. Benodigd lijkt een aanpak die 
ruimte biedt voor clubs om het thema sociale veiligheid op te pakken op een manier die past bij 
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hún situatie (de lokale component), maar tegelijkertijd een duidelijke ondergrens stelt die voor 
íedere club geldt (de universele component). Deze overdenkingen leiden tot een viertal 
interessante beleidsaanbevelingen voor de onderzochte gemeenten. 
 

8.2 Beleidsaanbevelingen 
 

Richt je op het verhogen van de kennis binnen sportclubs over de ‘hoe’ van sociale veiligheid 
 

Sportclubs lijken niet meer overtuigd te hoeven worden van het feit dat sociale veiligheid een 
belangrijk thema is. Wél blijkt dat clubs nog niet altijd over voldoende kennis beschikken over 
hoe ze binnen de club met sociale veiligheid aan de slag kunnen. Door in te zetten op het 
verhogen van de kennis hierover, zijn clubs minder tijd kwijt aan het zelf bedenken van een 
aanpak, en kan de sociale veiligheid in de praktijk efficiënter verhoogd worden. 
 

Ondersteun de sportclubs waar nodig met geld, andere middelen, of advies 
 

Voortbordurend op de vorige aanbeveling, is juiste ondersteuning van de sportclubs van groot 
belang. In een tijd waarin sportclubs meer en meer gevraagd worden een maatschappelijke rol 
te vervullen, wordt de druk op de schouders van bestuurders erg hoog. Door hen op een 
adequate manier te ondersteunen, kan deze druk verminderd worden, en kan het thema 
sociale veiligheid als één van veel belangrijke actuele thema’s goed geborgd worden binnen de 
sportclubs. 
 

Maak gebruik van goede voorbeelden 
 

Uit de gesprekken met de sportclubs is gebleken dat veel sportclubs vanuit intrinsieke 
motivatie al op een hele goede manier bezig zijn met het thema sociale veiligheid. Het delen 
van deze voorbeelden kan sportclubs enerzijds helpen om de eigen aanpak nog verder te 
verbeteren, en kan anderzijds de clubs die nog niet aangehaakt zijn motiveren om het thema 
sociale veiligheid ook op te pakken.  
 

Heb in het beleid aandacht voor het begrip ‘lokale universaliteit’ 
 
Zoals uiteengezet in de reflectie, is het idee van lokale universaliteit een hele interessante. Een 
aanpak waarbij ruimte bestaat voor clubs om het thema sociale veiligheid op te pakken op een 
manier die past bij hún situatie (de lokale component), en er tegelijkertijd een duidelijke 
ondergrens ligt die voor íedere club geldt (de universele component), lijkt belangrijk om het 
thema sociale veiligheid binnen sportclubs verder te brengen. Hiermee kan de gemeente haar 
verantwoordelijkheid pakken, en kan tegelijkertijd effectief gewerkt worden aan sociale 
veiligheid.  
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8.3 Reflectie 
 
In dit onderzoek is ingezoomd op de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht. Hierin is 
intensief gekeken naar het specifieke beleid van beide gemeenten, en de manier waarop dit 
door de lokale sportclubs wordt vertaald. Dit maakt het onderzoek in hoge mate relevant voor 
de gemeenten in kwestie, maar tegelijkertijd in mindere mate voor relevant voor andere 
gemeenten. Slechts voor de ‘grote’ gemeenten van Nederland, die gelijkenissen tonen met de 
gemeenten Amsterdam en Utrecht, zou dit onderzoek relevant kunnen zijn in het reflecteren 
op het eigen beleid. In kleinere gemeenten is de situatie dermate anders, dat dit onderzoek 
voor hen weinig relevant is.  
 
Daarnaast bleek de rol van de onderzoeker, die ook werkzaam is bij SportUtrecht, soms lastig 
in het contact met sportclubs, met name die uit Utrecht. Omdat de sportclubs uit Utrecht de 
onderzoeker ook kennen als contactpersoon vanuit SportUtrecht, spraken zij hem ook 
regelmatig in dergelijke bewoordingen aan. Dit heeft mogelijk invloed gehad op de mate waarin 
respondenten vrijuit durfden te praten en de antwoorden die ze gaven. Hoewel is getracht 
deze invloed in te perken door de rol van de onderzoeker duidelijk te maken in de gesprekken, 
kan niet met zekerheid gezegd worden dat dit geen invloed heeft gehad op de resultaten van 
het onderzoek. 
 
Tot slot zijn er enkele factoren die in de gesprekken erg relevant bleken in het kader van 
sociale veiligheid, maar niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo bleek dat aandacht voor 
het thema sociale veiligheid ook in hoge mate te maken had met de maatschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag de laatste jaren, en dan met 
name mediaberichten over de #metoo-beweging, de misstanden in de turn- en hockeywereld, 
en de gebeurtenissen bij The Voice. Theorieën die ingaan op ‘beleidsramen’ of 
‘beleidsschokken’ zouden passend zijn om deze factoren mee te nemen, maar zijn niet gebruikt 
binnen dit onderzoek. Daarnaast bleek ook het karakter en de kenmerken van de sportclubs 
van invloed op de aandacht voor sociale veiligheid binnen de club. Waar simpele kenmerken als 
de grootte van een club al van invloed lijken, worden ook zaken als cultuur genoemd als 
factoren in het aan de slag gaan met sociale veiligheid. In het kader van de mogelijkheden van 
dit onderzoek is echter bewust gekozen om dit onderscheid tussen clubs níet te maken. 
 

8.4 Suggesties voor vervolgonderzoek 
 
Waar dit onderzoek geen invulling heeft gegeven aan bepaalde invloedrijke factoren op het 
thema sociale veiligheid, liggen wel weer kansen voor vervolgonderzoek. Zo zou, in lijn met het 
onderzoek van Stenling (2015), meer gefocust kunnen worden op de invloed van de kenmerken 
en karaktereigenschappen van de sportclub op de vertaling van beleid op het gebied van 
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sociale veiligheid. Dergelijk onderzoek zou aanvullen op dit onderzoek, omdat dit verder zou 
bijdragen aan de mogelijkheid om beleid te diversifiëren en ‘lokaal’ te maken. Ook zou het 
interessant zijn om te onderzoeken hoe bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen van invloed 
zijn op de ontwikkeling van sociale veiligheid binnen sportclubs. Zoals eerder genoemd, lijken 
belangrijke voorbeelden uit de media hier namelijk een grote rol in te spelen. Tot slot zou een 
interessant vervolg op dit onderzoek gegeven kunnen worden, door over een bepaalde tijd 
kwantitatief in kaart te brengen hoe clubs in Amsterdam en Utrecht sociale veiligheid 
aanpakken binnen de vereniging. Cijfers over het aantal clubs met een 
vertrouwenscontactpersoon, of het aantal clubs dat VOG’s voor de vrijwilligers aanvraagt, 
zouden op een heldere manier het effect van de beleidskeuzes van beide gemeenten in kaart 
kunnen brengen.  
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Bijlage 2. Topiclijsten 
 

Topiclijst interviews met gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht en SportUtrecht 
 

Topic Vragen 
Beleidsprobleem Wat is voor jullie sociale veiligheid? 

Wat verstaan jullie onder grensoverschrijdend gedrag?  
Wat is het maatschappelijke probleem? 
Waarom moet de gemeente hier iets aan doen?/Wat is het 
beleidsvraagstuk? 

Beleidsdoelstelling Wat is het doel van het beleid rondom sociale veiligheid? 
Hoe ziet de ideale situatie eruit? 

Doelgroep Welke actoren spelen een rol in het beleid rondom sociale veiligheid in de 
gemeente Amsterdam/Utrecht? 
Voor welke doelgroep is het beleid bedoeld?/Over wie gaat het beleid? 

Beleidsrichtlijnen Wie werken er mee aan het beleid?/Welke partijen heb je nodig om het 
beleid door te voeren? 
Welke middelen worden aangewend om het beleid te laten slagen? 

Beleidsinstrumenten Welke beleidsinstrumenten worden gebruikt? 
- Incentives (stimulerende en ontmoedigende maatregelen, zoals 

subsidies of andere voordelen, en sancties) 
- Regels en wetten (in hoeverre móeten sportclubs zich 

conformeren aan het beleid?) 
- Feiten (verstrekken van informatie om sportclubs te overtuigen) 
- Rechten (toekennen van rechten aan bepaalde actoren) 
- Macht (in hoeverre krijgen sportclubs ook macht om het beleid 

te vormen?) 
Wat is het effect van deze beleidsinstrumenten? 

Implementatiestructuur Hoe pakken jullie de implementatie van het beleid aan? 
Hoe wordt gecommuniceerd over het beleid? 
Wie spelen een rol in het implementeren van het beleid? 

Welke rol spelen de sportclubs in het implementeren van het beleid? 
Praktijk Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan? 

Wat gaat er goed? 
Waar liggen de moeilijkheden? 

 

Topiclijst interviews met sportclubs uit Amsterdam 
 

Topic Vragen 
Betekenis Wat wordt verstaan onder sociale veiligheid en grensoverschrijdend 

gedrag binnen de sportclub? 
Op welke vormen (seksueel, emotioneel (pesten/discriminatie) of 
lichamelijk (fysiek geweld)) van grensoverschrijdend gedrag richt de 
sportclub zich?  
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Welke prioriteit wordt gegeven aan sociale veiligheid als thema, en 
waarom? 

Welke rol spelen druk vanuit de gemeente, leden of de omgeving 
(andere sportclubs) hierin? 

Beleid binnen de club In hoeverre maakt de club beleid, of heeft het een visie op het thema 
sociale veiligheid? (bijvoorbeeld:) 

• Heeft de club een beleidsdocument/visie over dit thema? 
• Is er binnen het bestuur iemand verantwoordelijk voor het 

thema? 
• Kent de club een commissie of werkgroep die zich bezighoudt 

met het thema? 
• Heeft de club een protocol over hoe om te gaan met meldingen? 
• etc. 

Preventieve maatregelen Welke preventieve maatregelen neemt de club om de sociale veiligheid te 
vergroten/grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? (bijvoorbeeld:) 

• VOG’s 
• Vertrouwenscontactpersoon 
• Gedragsregels 
• Aannamebeleid 
• etc. 

Communicatie met 
Centrum Veilige Sport 

Kent de club het Centrum Veilige Sport? 
Heeft de club wel eens contact (gehad) met Centrum Veilige Sport? 
Heeft de club wel eens gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit 
Centrum Veilige Sport? 

Communicatie richting 
leden 

In hoeverre betrekt de club (nieuwe) leden bij het thema sociale 
veiligheid? 
Hoe wordt op de website over het thema gecommuniceerd? 
Wordt er op andere manieren actief met de leden gecommuniceerd over 
het thema? 

Communicatie met 
gemeente Amsterdam 

Hoe raakte de club op de hoogte van de invoering van de sociale 
basiseisen? 
Wat voor gevolgen had de invoering van de sociale basiseisen op de 
club?/Hoe reageerde de club op de invoering van de sociale basiseisen? 
In hoeverre maakt de club gebruik van informatievoorziening vanuit de 
gemeente Amsterdam of Team Sportservice Amsterdam over het thema 
sociale veiligheid? 
In hoeverre maakt de club gebruik van ondersteuning en/of advies vanuit 
de gemeente Amsterdam of Team Sportservice Amsterdam op dit 
thema? 
Hoe kijkt de club naar de eisen die vanuit de gemeente Amsterdam 
gesteld worden, en naar de ondersteuning die zij hierbij biedt? 

 
Topiclijst interviews met sportclubs uit Utrecht 
 

Sociale basiseisen 
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Topic Vragen 
Betekenis Wat wordt verstaan onder sociale veiligheid en grensoverschrijdend 

gedrag binnen de sportclub? 
Op welke vormen (seksueel, emotioneel (pesten/discriminatie) of 
lichamelijk (fysiek geweld)) van grensoverschrijdend gedrag richt de 
sportclub zich?  
Welke prioriteit wordt gegeven aan sociale veiligheid als thema, en 
waarom? 

Welke rol spelen druk vanuit de gemeente, leden of de omgeving 
(andere sportclubs) hierin? 

Beleid binnen de club In hoeverre maakt de club beleid, of heeft het een visie op het thema 
sociale veiligheid? (bijvoorbeeld:) 

• Heeft de club een beleidsdocument/visie over dit thema? 
• Is er binnen het bestuur iemand verantwoordelijk voor het 

thema? 
• Kent de club een commissie of werkgroep die zich bezighoudt 

met het thema? 
• Heeft de club een protocol over hoe om te gaan met meldingen? 
• etc. 

Preventieve maatregelen Welke preventieve maatregelen neemt de club om de sociale veiligheid te 
vergroten/grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? (bijvoorbeeld:) 

• VOG’s 
• Vertrouwenscontactpersoon 
• Gedragsregels 
• Aannamebeleid 
• etc. 

Communicatie met 
Centrum Veilige Sport 

Kent de club het Centrum Veilige Sport? 
Heeft de club wel eens contact (gehad) met Centrum Veilige Sport? 
Heeft de club wel eens gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit 
Centrum Veilige Sport? 

Communicatie richting 
leden 

In hoeverre betrekt de club (nieuwe) leden bij het thema sociale 
veiligheid? 
Hoe wordt op de website over het thema gecommuniceerd? 
Wordt er op andere manieren actief met de leden gecommuniceerd over 
het thema? 

Communicatie met 
gemeente Utrecht en/of 
SportUtrecht 

In hoeverre maakt de club gebruik van informatievoorziening vanuit de 
gemeente Utrecht/SportUtrecht over het thema sociale veiligheid? 
In hoeverre maakt de club gebruik van ondersteuning en/of advies vanuit 
de gemeente Utrecht/SportUtrecht op dit thema? 
In hoeverre maakt de club gebruik van financiële ondersteuning 
(subsidiemogelijkheden) vanuit de gemeente Utrecht op dit thema? 
Is de club op de hoogte van de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ 
die in november 2021 door SportUtrecht is gelanceerd? 
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Zo ja; op welke manier heeft de club hier informatie over 
meegekregen? En in hoeverre heeft de club deelgenomen aan 
deze campagne? 

Hoe kijkt de club naar de mogelijkheden en ondersteuning die vanuit de 
gemeente Utrecht en SportUtrecht geboden worden? 
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*Bijlage 3 (het codeboek) en bijlage 4 (de transcripten) zijn in deze versie weggelaten 


