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Voorwoord 
Beste lezer, 

Na twee jaar strijden zit het er op. Voor u ligt de scriptie ‘Thuisgevoel op de sportvereniging’, ter 

afronding van mijn duale studie sportbeleid- en management aan de Universiteit van Utrecht. Het 

onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd bij voetbalvereniging S.v.S.S.S. uit Udenhout en richt zich 

op de verenigbare elementen van thuisgevoel in de context van de sportvereniging.  

Van december tot en met juni heb ik hard gewerkt aan deze scriptie. Op het begin was ik nog erg 

zoekende naar een passend onderwerp. Het enige wat vast stond, was dat mijn onderzoek 

betrekking zou hebben op datgeen ik het meest interessant vind, namelijk sportverenigingen. Na een 

sparringsessie met Michel van Slobbe, tevens begeleider van deze scriptie, ontstond de interesse 

naar het concept thuisgevoel. Een vrij toepasselijk thema in een periode waar dankzij corona 

voornamelijk ‘thuis’ werd gewerkt. 

Echter was hier in de uitvoerende fase van het onderzoek geen sprake meer van en ben ik blij dat ik 

de vele leuke gesprekken met de respondenten uit dit onderzoek ‘live’ heb mogen voeren. Bijzonder 

om te zien hoe iedereen binnen de vereniging wel tijd vrij wilde maken voor dit onderzoek. Enorm 

bedankt hiervoor! 

Daarnaast wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor de fijne begeleiding tijdens dit traject. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar scriptiebegeleider vanuit de universiteit, Michel van Slobbe. 

Michel, echt enorm bedankt voor de vele brainstorms en feedbackmomenten. Met name de tijd die 

je vrij maakte en je inhoudelijke expertise hebben mij enorm geholpen op weg naar dit eindproduct. 

Ook wil ik Janine van Kalmthout, Resie Hoeijmakers en Marieke Reitsma vanuit het Mulier Instituut 

bedanken voor hun begeleiding tijdens de scriptie. Als laatst wil ik nog twee personen bij SvSSS 

bedanken. Bedankt Gerard van Liemde en Christ Schoonus voor het gebruik van jullie 

beeldmaterialen! 

 

Ik wens u heel veel leesplezier toe en hoop dat deze scriptie u activeert om na te denken over wat 

het thuisgevoel op uw eigen vereniging kan versterken! 

 

Rob van de Ven 

Udenhout, 20-06-2022  
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Samenvatting 
Sportverenigingen staan onder druk. Er is een verschuiving gaande van de klassieke sportvereniging 

naar meer individuele sporten en alternatieven op bestaande sporten. Het aantal mensen dat lid is 

van een sportvereniging is al sinds 2006 aan het dalen en verwacht wordt dat deze daling zich 

voortzet. Redenen om te stoppen bij een sportvereniging variëren van gezondheidsaspecten en 

praktische belemmeringen tot aan het niet thuis voelen bij een sport- en beweegaanbieder.  

Beleidsmakers veronderstellen dat thuisgevoel een maakbare aangelegenheid is. Daarnaast stellen 

verschillende sportorganisaties als de KNVB, KNLTB en SportUtrecht dat thuisgevoel bijdraagt aan 

ledenbehoud, een nieuwe aanwas van leden en actieve vrijwilligers. Echter waar mensen zich thuis 

voelen, worden ook mensen uitgesloten. Er is al onderzoek gedaan naar waarom specifieke groepen, 

als LHBTI’s en mensen met een migratieachtergrond, zich niet thuis voelen bij een sportvereniging. 

Echter ontbrak er nog kennis over welke elementen ervoor zorgen dat men zich wel thuis voelt bij 

een sportvereniging en of dit wenselijk is. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de betekenisgeving van leden van Nederlandse 

sportverenigingen met betrekking tot het ervaren thuisgevoel en of dit wenselijk is voor de 

sportvereniging. Het is daarbij belangrijk te achterhalen welke factoren hierbij een positieve rol 

vervullen om zodoende sportverenigingen te kunnen adviseren over of en hoe zij thuisgevoel op de 

vereniging kunnen creëren. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: 

Welke betekenis geven leden van een sportvereniging aan het ervaren thuisgevoel op de vereniging 

en wat zijn hiervan de beleidsimplicaties op verenigingsniveau? 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een casestudy bij 

voetbalvereniging S.v.S.S.S. uit Udenhout. Het belangrijkste raamwerk in het onderzoek is het PPP-

model of Place Attachment (Scannell & Gifford, 2009) en daarnaast is gebruik gemaakt van de 

theorieën rondom ‘beloningness’, homogeniteit en socialisatie. Vervolgens hebben 12 interviews 

met leden van S.v.S.S.S. en drie observaties bij de sportvereniging plaatsgevonden.  

Uit de dataverzameling bleek dat thuisgevoel op de sportvereniging wenselijk is en dat de ons-kent-

ons-cultuur, het dorpse karakter van de vereniging, veiligheid en respect, het gevoel gewaardeerd te 

worden en jezelf te kunnen zijn, het gevoel erbij te horen en de herinneringen die men heeft bij de 

fysieke plaats de belangrijkste elementen zijn om je thuis te voelen bij een sportvereniging. Een 

aantal van deze elementen zijn te organiseren door de sportvereniging. 

Op basis van de resultaten wordt de sportvereniging aanbevolen om in te zetten op een thuisgevoel 

bij de leden en de bevorderende elementen te organiseren en faciliteren. Eventueel 

vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het reproduceren van dit onderzoek in de context van 

een ‘stadse’ vereniging. 
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H1. Inleiding 
Dit onderzoek gaat over het thuisgevoel dat leden van een sportvereniging ervaren bij de vereniging 

en de maakbaarheid daarvan. Het inleidende hoofdstuk begint met de aanleiding van het onderzoek, 

gevolgd door een probleemstelling, waaruit de doel- en vraagstelling zijn geformuleerd. Daarnaast 

worden de maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie en de maatschappelijke, bestuurlijke 

en organisatorische context beschreven. 

H1.1 Aanleiding 
Het Nederlandse sportlandschap is in transitie. Naast de sportvereniging zijn er vele nieuwe 

sportaanbieders als fitnesscentra, bootcamps en boulderhallen bijgekomen. Ook dankzij de groei van 

de ongeorganiseerde sport, zorgt dit voor een daling van sporters die in verenigingsverband actief 

zijn (Sportakkoord, 2018). Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging daalde tussen 2006 

en 2020 met ruim 14%. Hierdoor was in 2020 nog 29% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en 

ouder lid van een sportvereniging (RIVM, 2020). 

Het groeiende aantal ouderen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zorgen er ook 

voor dat men minder vaak in verenigingsverband sport. Deze twee groepen zijn namelijk minder vaak 

lid van een sportvereniging dan jongeren en autochtone Nederlanders. Verwacht wordt dat een 

verschuiving gaat plaatsvinden naar andere typen sport, zoals meer individuele sporten en 

alternatieven op bestaande sporten. ‘Walking Football’ voor ouderen en hardlopen in 

zelfgeorganiseerde groepjes zijn hier voorbeelden van. Deze verschuiving bedreigt het klassieke 

verenigingsleven (Ministerie van VWS, 2017). 

Ook de verspreiding van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, waarbij sporten in 

verenigingsverband werd beperkt, heeft voor een negatief effect gezorgd in het percentage 

ledenaantallen. Sinds de eerste lockdown in maart 2020 en de sluiting van de sportverenigingen en 

sportscholen is de manier van sporten in Nederland flink veranderd en is er een verschuiving 

zichtbaar naar meer alleen en ongeorganiseerd sporten. Bij 48 sportbonden is het ledenaantal met 

2% of meer afgenomen. Dat betreft circa 151.800 leden (NOC*NSF, 2020).  

De verwachting is dat deze daling, buitenom de ontwikkeling van het coronavirus, doorzet. Volgens 

de Sport Toekomstverkenning, gepubliceerd voor de pandemie, daalt het percentage mensen dat lid 

is van een sportvereniging naar 19% in 2030 (Ministerie van VWS, 2017). 

Redenen om te stoppen bij een sportvereniging variëren van gezondheidsaspecten en praktische 

belemmeringen tot aan het niet thuis voelen bij een sport- en beweegaanbieder (Mulier Instituut, 

2020). Deelnemen binnen een sportvereniging is namelijk niet voor iedereen een 

vanzelfsprekendheid. In de probleemstelling worden enkele factoren beschreven waardoor men zich 

niet thuis voelt bij een sportvereniging. 

Hoewel een aantal maatschappelijke ontwikkelingen een bedreiging zijn voor de klassieke 

sportvereniging, biedt de Sport Toekomstverkenning een rooskleurig toekomstplaatje, waarin de 

sportvereniging in 2040 het activiteitencentrum van de wijk is:  

De vereniging is een afspiegeling van de samenleving. Iedereen kan en mag meedoen, ongeacht 

handicap, opleiding, etniciteit of seksuele voorkeur. Het leden- en vrijwilligersbestand is dan ook 

divers. De vereniging maakt sport voor iedereen aantrekkelijk, toegankelijk en leuk. Het 

verenigingsleven bloeit als nooit tevoren: sporters, buurtbewoners, trainers, bestuurders en andere 

vrijwilligers leveren allemaal een gewaardeerde bijdrage. De maatschappelijke rol van de vereniging 

is direct terug te zien in een daling van lokale problemen op het gebied van ongelijkheid, 

eenzaamheid, sociale uitsluiting, overlast en criminaliteit. Dankzij de sportvereniging vinden mensen 

elkaar, daar gaat het om in dit perspectief (Ministerie van VWS, 2017). 
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Thuisgevoel als maakbare aangelegenheid 
In de Sport Toekomstverkenning wordt beschreven, dat de toekomstbestendige sportvereniging 

rekening moet houden met mensen die zich niet thuis voelen bij een sportvereniging. NOC*NSF 

benoemt ook het begrip thuisgevoel en wil dat iedereen zich thuis voelt op de club (NOC*NSF, sd).  

Beleidsmakers veronderstellen dat thuisgevoel een maakbare aangelegenheid is (Duyvendak J. W., 

2015). De politiek heeft het thuisgevoel tot inzet van hun beleid gemaakt. De gemeente Amsterdam 

had zelfs als doelstelling om het thuisgevoel van alle inwoners jaarlijks met 2% te laten stijgen 

(Duyvendak J. W., 2017). Het is niet alleen belangrijk dat wij ons thuis voelen in ons eigen huis, maar 

ook in onze buurt, wijk, stad, in Nederland en dus ook bij de sportvereniging.  

De KNLTB gaat een stap verder en heeft in samenwerking met adviesbureau Brug8 het traject ‘Thuis 

op de Club’ ontwikkeld om haar verenigingen te versterken tegen de teruglopende ledenaantallen. 

Daniel Klijn, directeur van Brug8, benoemt de kansen die thuisgevoel biedt aan verenigingen:  

“Je ziet dat grote multinationals als KLM of Disney het ook doen. De klant die zich op zijn gemak voelt, 

wil blijven. De positieve verhalen van deze klant zijn je beste reclame. Als sportvereniging moet je dus 

juist gebruik maken van dat sterke punt” (SportKnowhowXL, 2015).  

Brug8 benoemt in haar traject ook de voordelen van thuisgevoel voor de sportvereniging. Volgens 

het adviesbureau zorgt thuisgevoel voor ledenbehoud, een nieuwe aanwas van leden, betrokkenheid 

van leden, gezelligheid en veiligheid (Brug8, 2016).  

De KNVB stelt dat, wanneer je wilt dat vrijwilligers bij de vereniging blijven, je ze thuis moet laten 

voelen (KNVB, nb). 

Jan Minkhorst, oud-voorzitter van voetbalvereniging DZC’68 stelt dat iedereen zich thuis voelt bij 

DZC’68. Het geheime recept is volgens Minkhorst dat iedereen welkom is bij de club, of het nou is om 

recreatief te sporten of om sociale redenen. Gevolg van de metamorfose naar ‘Open Club’ is dus dat 

iedereen zich thuis voelt en DZC’68 daardoor mensen binnenkrijgt die je anders niet op de club zou 

zien. Het imago van de vereniging is volgens Minkhorst hierdoor ook veranderd, wat heeft gezorgd 

voor vele positieve veranderingen. Sponsoren melden zich bij DZC’68, in plaats van DZC’68 bij de 

sponsoren, en dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en 

continuïteit van het bestaansrecht (Grenzeloos Actief, 2019).  

De karakteristieken van de ‘nieuwe’ sportvereniging  
De sportvereniging is veranderd sinds het ontstaan van de eerste vereniging. Eerst lag de focus op 

sport als doel. Door een groeiend geloof vanuit de maatschappij in de positieve neveneffecten, die 

sport meebrengt en het geloof in een oplossing vanuit de sport voor maatschappelijke problemen als 

overgewicht, (re)socialisatie en maatschappelijke integratie van bepaalde groepen, wordt sport anno 

nu ook als middel ingezet (SBB, 2019).  

Voor zowel de inzet van sport als doel en sport als middel, is de plek waar de sportieve activiteit 

wordt uitgevoerd van het grootste belang. Echter wanneer het gaat over sport als middel voor 

sociale en welzijnsdoelstellingen, als het tegengaan van eenzaamheid of arbeidsintegratie, dan is het 

ondersteunende deel van de accommodatie, oftewel de kantine of het clubhuis, ook enorm van 

belang (Lucassen & van der Roest, 2018). 

Het clubhuis als ‘ankerplaats’ van het sociaal domein 

Dankzij de decentralisaties in het sociaal domein, groeit de aandacht voor de inzet van sport voor 

sociale doelstellingen. Ook binnen het onderwijs, preventief gezondheidsbeleid en het sportbeleid, 

speelt de sportaccommodatie en dan vooral het clubhuis of de kantine, een grote rol. Lucassen & 

Van der Roest (2018) benoemen de toekomstige sportaccommodatie als een ankerplaats in het 
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sociaal domein. De ankerplaats kan naast het fungeren als sportkantine, ook ruimte bieden als 

thuisbasis voor een sociaal wijkteam, dorps- of wijkraad, het onderwijs en kinderopvang. Oorzaak 

van deze rol is het terugvallen in betekenis van andere belangrijke publieke plaatsen als kerken, 

vakbonden, scholen en buurthuizen. Zeker in krimpgebieden verdwijnen naast deze 

overheidsvoorzieningen ook de commerciële voorzieningen als winkels, restaurants en cafés. Dit zijn 

de plekken waar de leefbaarheid van een dorp of wijk in stand wordt gehouden. Het clubhuis of de 

kantine van een sportvereniging kan deze rol van buurthuis overnemen: 

‘Een clubhuis kan dienen als vergaderlocatie en verzamelplek en kan gebruikt worden voor 

kinderopvang en dagbesteding. Verder kan het een plek zijn waar eens in de week of twee weken een 

fysiotherapeut praktijk heeft en activiteiten worden verzorgd voor specifieke doelgroepen, zoals meer 

bewegen of yoga voor ouderen’  (Lucassen & van der Roest, 2018). 

Het creëren van thuisgevoel vanuit de praktijk 
In een artikel op SportKnowhowXL benoemt Joscha de Vries, directeur-bestuurder bij SportUtrecht, 

het belang van thuisgevoel: ‘Om bij een club te willen horen, moet je je er thuis voelen.’ 

Je moet je thuis voelen op de accommodatie, in het clubhuis of de kantine, op het terrein en de 

sportvereniging moet een plek zijn waar iemand zich veilig en geborgen voelt. Oftewel, de sportclub 

als tweede thuis. De Vries benoemt dat het (ver)bouwen van een clubhuis enorm bindend werkt voor 

de mensen die eraan hebben meegeholpen: ´Dan lukt het zelfs te accepteren dat het oude, 

nostalgische clubhuis er niet meer is’ (De Vries, 2022).  

Dit komt overeen met de verklaring van filosoof Peter Sloterdijk over ons thuisgevoel: ‘Ergens ten 

tijde van de neolithische revolutie, toen de eerste jager-verzamelaars het rondtrekken beu werden. Al 

snel begonnen deze vroege boeren welhaast religieuze gevoelens te ontwikkelen voor hun vaste 

verblijfplaats. Ze brachten er de bodem immers eigenhandig tot bloei, en begroeven er hun doden. 

Daarmee was het hun land geworden, het anker van hun zelf’ (Pek, 2015). 

Etnocentrisme in het clubhuis 

Echter benoemt Sloterdijk ook de gevaren van dit gevoel van thuisgevoel, namelijk etnocentrisme 

(Pek, 2015). Deze vorm van etnocentrisme, oftewel het voorop stellen van de eigen identiteit, is ook 

terug te vinden in de casus van de verbouwing van het clubhuis. De mensen die hebben 

meegeholpen aan de verbouwing voelen zich thuis in het nieuwe gebouw. Tegelijkertijd zorgt 

dezelfde verbouwing voor vervreemding van de club voor mensen die niet hebben geholpen en hun 

hart hadden verpacht aan het oude clubhuis (De Vries, 2022). Kortom kan het ontwikkelen of 

aanpassen van een sportvereniging zowel insluitend als uitsluitend werken op het ervaren 

thuisgevoel. 

Bovenstaande voordelen vanuit de praktijk zijn in de wetenschappelijke literatuur niet terug te 

vinden. Echter benadrukken deze voordelen uit de praktijk de actualiteit van het begrip thuisgevoel 

in de context van de sportvereniging en wekt het de interesse om het thema thuisgevoel in relatie 

met de sportvereniging verder te onderzoeken.  

H1.2 Probleemstelling  
Duyvendak (2017) benoemt het belang van thuisgevoel, door het te definiëren als een ‘existentiële 

behoefte’: 

‘Je thuis voelen is een hele selectieve emotie. Je voelt je maar met bepaalde mensen en op bepaalde 

plekken thuis. Dus het klinkt wel heel inclusief en rozig, dat thuis voelen, maar je echt thuis voelen is 

een emotie die je maar heel moeilijk beleeft.’ 



Thuisgevoel op de sportvereniging | Rob van de Ven 
 

 

9 

Eerder onderzoek van Scannell & Gifford (2017) associeert een thuisgevoel met kwaliteit van leven, 

levenstevredenheid en verschillende andere dimensies van welzijn. Wanneer het thuisgevoel wordt 

verstoord, kan dit echter negatieve gevolgen hebben voor het welzijn. Wanneer iemand, die zich 

thuis voelt op een plaats, van deze plaats wordt afgescheiden, kan dit zorgen voor lichamelijke 

gezondheidsproblemen, lagere cijfers, verdriet, verlangen, vervreemding en desoriëntatie (Gifford & 

Scannell, 2017). Onderzoek naar thuisgevoel in het onderwijs verklaarde dat studenten die zich thuis 

voelen op een school, een grotere kans hebben op betere schoolprestaties en gemotiveerder zijn om 

te leren (OECD, 2017). Of deze resultaten ook gelden in de context van de sportvereniging is 

onbekend. Daarnaast toont onderzoek van Scannell & Gifford (2017) aan dat jezelf ergens thuis 

voelen verschillende psychologische voordelen heeft. De voordelen van thuisgevoel, die benoemd 

worden, zijn: positieve herinneringen, het gevoel erbij te horen, ontspanning, positieve emoties, de 

ondersteuning van de plaats aan het uitvoeren van activiteiten, comfort en veiligheid, persoonlijke 

groei, vrijheid, entertainment, verbinding met de natuur, praktische voordelen en privacy (Gifford & 

Scannell, 2017).  

Thuisgevoel als uitsluitende emotie 
Echter, waar mensen worden ingesloten, worden ook mensen uitgesloten. Duyvendak stelt dat 

thuisgevoel eigenlijk een uitsluitende emotie is: ‘Hoe meer jij het jezelf thuis maakt, hoe sterker je 

anderen buitensluit.’ Hij refereert hierbij naar de versieringen in een straat rondom een WK of EK van 

het Nederlands Elftal. Het oranje kleuren van een hele straat kan een manier zijn om anderen te 

laten zien dat dit ons thuis is. Dat geeft een deel van de bewoners een goed gevoel, maar anderen 

zullen het juist onprettig vinden (Pek, 2015). 

Er is al onderzoek gedaan naar waarom mensen zich niet thuis voelen bij een sportvereniging. Zo is 

het bijvoorbeeld duidelijk dat LHBTI’s (Elling & Hoeijmakers, 2018) en andere 

ondervertegenwoordigde groepen, bijvoorbeeld mensen met een lage SES of migratieachtergrond, 

om uiteenlopende belemmeringen minder vaak sporten (Hoogendoorn & Den Hollander, 2016). 

Homograppen (Elling & Hoeijmakers, 2018) en gebrek aan aanpassing aan de cultuur, zoals het 

bieden van privacy aan vrouwen uit culturen waar sporten door vrouwen ongepast is (Hoogendoorn 

& Den Hollander, 2016) zorgen er bijvoorbeeld voor, dat men zich minder thuis voelt op de 

sportvereniging. Deze aspecten verklaren waarom zij zich minder thuis voelen bij een 

sportvereniging. Dit is enkel van toepassing op een marginaal deel van de sportbevolking. Wat de 

redenen zijn waarom overige groepen sporters zich wel of niet thuis voelen op de sportvereniging is 

nog niet bekend. 

Thuisgevoel speelt een rol in de beleidsontwikkeling van diverse partijen in de sport en de algemene 

voordelen van thuisgevoel zijn bekend. Echter ontbreekt nog de kennis over de betekenis, die door 

leden gegeven wordt aan het ervaren thuisgevoel op de sportvereniging. Het is nog niet bekend 

welke elementen een bevorderende of belemmerende werking hebben op het thuisgevoel van leden 

in de context van de sportvereniging en de maakbaarheid daarvan.  

H1.3 Doelstelling en centrale onderzoeksvraag  
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de betekenisgeving van leden van Nederlandse 

sportverenigingen met betrekking tot het ervaren thuisgevoel en of dit wenselijk is voor de 

sportvereniging. Het is daarbij belangrijk te achterhalen welke factoren hierbij een positieve rol 

vervullen om zodoende sportverenigingen te kunnen adviseren over of en hoe zij thuisgevoel op de 

vereniging kunnen creëren. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: 

Welke betekenis geven leden van een sportvereniging aan het ervaren thuisgevoel op de vereniging 

en wat zijn hiervan de beleidsimplicaties op verenigingsniveau? 
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Subvragen 
- Welke elementen van thuisgevoel worden in de wetenschappelijke literatuur 

onderscheiden?  

- Welke elementen van thuisgevoel komen uit de betekenissen van leden van SvSSS? 

- Welke elementen van het concept thuisgevoel zijn verenigbaar/te organiseren door de 

sportvereniging en wat zijn de complicaties daarvan? 

Centrale begrippen 
- Betekenis: de perceptie van respondenten ten aanzien van het begrip thuisgevoel. 

- Leden van een sportvereniging: dit betreft de 18+ leden van een sportvereniging, zoals 

actieve leden, bestuurders, trainers/coaches en overige vrijwilligers. 

- Thuisgevoel: de binding die ontstaat tussen individuen en hun betekenisvolle omgevingen, 

zie H2.1 Definiëring thuisgevoel. 

H1.4 Relevantie en context 
De maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie en de maatschappelijke, bestuurlijke en 

organisatorische context wordt in de volgende subparagrafen beschreven. 

Maatschappelijke relevantie 
Naast de rol die thuisgevoel speelt in de Sport Toekomstverkenning, heeft thuisgevoel ook een rol in 

het huidige nationale en lokale sportbeleid. In het Sportakkoord wordt veel aandacht besteed aan 

het inclusief maken van sport voor alle doelgroepen en het ontwikkelen van een positieve 

sportcultuur waarin iedereen met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten (Sportakkoord, 

2018). 

Ook speelt thuisgevoel een rol in de toekomstbestendigheid van de sportvereniging. Leden die zich 

thuis voelen bij een sportvereniging zullen langer lid blijven en zijn sneller geneigd om 

vrijwilligerstaken op te pakken (Stokvis, u.p.).  

Daarnaast is 31 december 2022 de afloopdatum van het Nationaal Sportakkoord. Over een 

opvolgend beleidsdocument is tijdens het begin van dit onderzoek nog niets bekend. Mogelijk biedt 

dit onderzoek interessante inzichten over thuisgevoel en hoe sportverenigingen dit gevoel kunnen 

vergroten bij leden die toepasbaar zijn in toekomstig beleid.  

De combinatie van de grote rol die thuisgevoel speelt bij de huidige en toekomstige sportvereniging 

en de positieve effecten die dat thuisgevoel heeft op de mens, zorgt ervoor dat dit onderzoek 

maatschappelijk relevant is.  

Wetenschappelijke relevantie 
Met dit onderzoek wordt getracht om de theorie en praktijk, aangaande het ervaren thuisgevoel 

binnen de context van de sportvereniging, dichter bij elkaar te brengen, zodat sportverenigingen het 

thuisgevoel binnen de vereniging beter kunnen managen. Er zijn een aantal onderzoekers actief 

geweest met het concept thuisgevoel.  

Cuba & Hummon (1993) concludeerden, dat men zich thuis kan voelen op een andere plaats dan 

waar men woonachtig is. Andere onderzoeken laten zien dat bepaalde kenmerken van thuisgevoel 

terug te zien zijn bij het participeren in lokale sportevenementen (Shun, 2021) of bij het bezoeken 

van het voetbalstadion (Charleston, 2009). Scannell & Gifford (2017) gaven aan dat thuisgevoel 

vooral onderzocht is in de context van wonen op buurt-, gemeenschap-, of stadsniveau. Ook de 

relatie tussen thuisgevoel en het welzijn van ouderen is meermaals onderzocht. Daarnaast richt 

onderzoek naar thuisgevoel zich met name op individuele gevoelens en ervaringen en niet op een 

breder sociaal verband zoals een sportvereniging (Manzo, 2006). Eerdere toepassing van het PPP-
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model in relatie tot een (sport)vereniging heeft niet plaatsgevonden. Dit PPP-model wordt in H2.2 

Place Attachment verder beschreven. 

Tomiyama (2016) heeft aangetoond, dat de gehechtheid aan de sportorganisatie niet direct 

gekoppeld is aan het thuisgevoel in het geval van professionele sporten. Daarnaast verwachtte 

Tomiyama dat door interactie met de fysieke omgeving van de sportclub, bijvoorbeeld door het 

gebruik van de sportfaciliteiten, de gehechtheid aan de faciliteiten zou toenemen en daarmee ook 

het thuisgevoel bij de sportclub zou toenemen. Echter was Tomiyama niet in staat om deze relatie te 

bevestigen in zijn studie. Kortom ontbreekt nog onderzoek, waarin de koppeling tussen het concept 

thuisgevoel en de (amateur)sportvereniging wordt gemaakt. Er mist nog wetenschappelijk onderzoek 

over zowel de sociale als fysieke elementen, die bevorderend of belemmerend werken voor het 

thuisgevoel bij een sportvereniging, evenals de mate waarin dat thuisgevoel te organiseren is door de 

vereniging.  

Maatschappelijke en bestuurlijke context 
In het Sportakkoord wordt veel aandacht besteed aan open- en vitale sportaanbieders. De druk op 

sportverenigingen en haar vrijwilligers om meer te doen dan enkel het aanbieden van sport wordt 

hiermee verhoogd (Sportakkoord, 2018). Het wordt ook steeds belangrijker dat men zich thuis voelt 

op de sportvereniging. Zo stelt NOC*NSF onder andere een stimuleringsbudget beschikbaar om 

mensen te bereiken die belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club (NOC*NSF, nb). 

Daarnaast voeren mensen die zich thuis voelen bij een vereniging eerder vrijwilligerstaken uit, zoals 

Stokvis beschrijft in H2.3 ‘Belongingness’, homogeniteit en socialisatie. Onderzoek naar de 

elementen van thuisgevoel en hoe een vereniging deze positief kan sturen, zorgt voor meer 

vrijwilligers en heeft een positieve invloed op de toekomstbestendigheid van de sportvereniging. 

Daarnaast speelt thuisgevoel een steeds grotere rol in het politiek debat, zoals beschreven in de H1.2 

Probleemstelling. Ondanks de aandacht dat het begrip thuisgevoel krijgt vanuit het Sportakkoord en 

het politiek debat, is het nog onduidelijk welke factoren een rol spelen in het thuisgevoel. Dit 

onderzoek zal inzicht verschaffen in de factoren die van invloed zijn op het ervaren thuisgevoel van 

leden bij de sportvereniging.  

Organisatorische context 
Het Nederlandse sportlandschap is op een bijzondere manier ingericht en verschilt hierin van veel 

andere sectoren, waarin voornamelijk private commerciële organisaties of (semi)-overheidsinstanties 

actief zijn. De sport is voor een groot deel georganiseerd in de vorm van verenigingen.  

Hierbij is het doel om ‘een activiteit door gezamenlijke inspanningen en tot gezamenlijke benutting 

mogelijk te maken’ (Lucassen & van der Roest, 2018). 

Een sportvereniging kenmerkt zich als vrijwilligersorganisatie met een ledendemocratie. Dit houdt in 

dat, formeel gezien, de leden van de vereniging het beleid van de club bepalen. De leden kiezen het 

bestuur, dat uitvoering geeft aan het beleid. Voor de uitvoering van het beleid schakelt het bestuur 

andere vrijwilligers in, die onverplicht en onbetaald invulling geven aan bepaalde verenigingstaken. 

Ieder jaar moet het bestuur verantwoording afleggen tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV). 

De ALV is voor alle leden toegankelijk en hierin wordt de koers van de vereniging bepaald (Lucassen 

& van der Roest, 2018). 

Zoals eerder vermeld, is het onduidelijk welke elementen van thuisgevoel door leden worden 

ervaren bij de sportvereniging. Het is interessant om te onderzoeken welke organisatorische 

kenmerken van een sportvereniging zorgen voor een positieve invloed op het ervaren thuisgevoel of 

juist zorgen voor een negatieve invloed op het ervaren thuisgevoel en hoe de sportvereniging deze 
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kenmerken kan organiseren. Zorgt bijvoorbeeld de waardering van vrijwilligers door bestuursleden 

voor een hoger thuisgevoel? 

H2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk worden verschillende theoretische concepten behandeld, die een kader vormen 

voor de analyse van de onderzoeksresultaten. Allereerst wordt het begrip thuisgevoel gedefinieerd 

en antwoord gegeven op de eerste deelvraag. Vervolgens wordt het ‘PPP model of Place Attachment’ 

toegelicht. Het conceptuele raamwerk van Scannell & Gifford (2009) vormt de belangrijkste 

theoretische basis voor dit onderzoek. Daarnaast wordt de relatie tussen thuisgevoel en 

‘beloningness’, homogeniteit en socialisatie beschreven.   

H2.1 Definiëring thuisgevoel 
Men kan thuisgevoel ervaren op een andere plaats dan waar men woont (Cuba & Hummon, 1993). 

Duyvendak (2009) stelt dat wanneer we ons ergens thuis willen voelen, het van belang is, dat we ons 

daar vertrouwd voelen. Echter, is je ergens vertrouwd voelen niet voldoende om een thuisgevoel te 

creëren. We kunnen een grote mate van familiariteit ervaren zonder ons ergens thuis te voelen. 

Naast de familiariteit spelen andere emoties en gemoedstoestanden een rol, wisselend per persoon, 

per situatie en per tijdsperiode. Duyvendak onderscheidt hierin twee begrippen, namelijk: ‘haven’ en 

‘heaven’, waarbij haven vergelijkbaar is met de dimensie ‘plaats’ en heaven vergelijkbaar is met de 

dimensies ‘persoon’ en ‘proces’ van het PPP model of Place Attachment. Haven refereert hierbij aan 

een veilige, comfortabele en voorspelbare plek waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen. 

Heaven refereert aan de situatie, waarin je ‘jezelf’ kunt zijn, je verbonden bent met gelijkgestemden, 

je favoriete activiteiten kunt ontplooien, etc. Ook in die situatie kan zich thuisgevoel ontwikkelen. Bij 

haven spelen fysieke kenmerken van omgeving een grote rol, terwijl dat bij heaven niet zo het geval 

is. Bij zowel haven als heaven wordt een gevoel van vertrouwdheid opgeroepen en wordt het 

‘samenvallen’ van de persoon en zijn of haar omgeving mogelijk gemaakt. Deze omgeving kan zowel 

bestaan uit de hechting aan andere mensen als aan de hechting aan een plek (Duyvendak, 

Thuisvoelen, 2009). 

Després (1991) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het begrip thuisgevoel en welke betekenis 

men hieraan geeft. Després suggereert dat thuis een plek is die voorziet in psychologische 

basisbehoeften als geborgenheid, veiligheid en een gevoel van controle. Het biedt een 

'toevluchtsoord' van de buitenwereld of een terugtrekking uit het dagelijks leven en een middel voor 

psychologisch comfort. Ook een gevoel van eigendom is voor sommigen van belang bij het hebben 

van een thuisgevoel (Després, 1991). 

Het begrip tijd wordt ook als belangrijk geacht in relatie tot het hebben van een thuisgevoel. Hoe 

meer tijd men op een bepaalde plaats is, hoe meer men de mogelijkheid heeft tot het aangaan van 

sociale connecties. Deze sociale connecties, vertaald naar familie, relaties, gevoelens van 

verbondenheid en persoonlijke herinneringen zijn andere belangrijke betekenissen, die worden 

geassocieerd met thuis. Deze sociale connecties resulteren in een emotionele connectie met een 

fysieke plek (Moore, 2000).  

Uiteindelijk wordt thuisgevoel in dit onderzoek gedefinieerd als: de binding die ontstaat tussen 

individuen en hun betekenisvolle omgevingen, zoals beschreven door Scannell & Gifford (2009). De 

definitie wordt ook voor het begrip ‘place attachment’ of plaatsverbondenheid gebruikt. De definitie 

richt zich niet enkel op het thuisverblijf als thuis, wat overeenkomt met de bevindingen van Cuba & 

Hummon (1993). Daarnaast richt de definitie zich niet enkel op fysieke aspecten, maar op de 

betekenisvolle omgevingen, wat overeenkomt met onder andere de definiëring van thuisgevoel door 

Duyvendak (2009), Després (1991), Moore (2000) en Scannell & Gifford (2009). 
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H2.2 Place Attachment  
Scannell & Gifford (2009) hebben een driedimensionaal raamwerk ontwikkeld, waarin de 

verschillende definities van thuisgevoel uit de literatuur op een nuttige manier worden 

gestructureerd. Dit raamwerk stelt dat ‘place attachment’, in dit onderzoek gedefinieerd als 

thuisgevoel, een multidimensionaal concept is met persoon, proces en plaats als de drie dimensies.  

Persoon 
De eerste dimensie richt zich op de persoon of ‘the actor’, wat vergelijkbaar is met het begrip 

‘heaven’ van Duyvendak. Plaatsverbondenheid komt zowel op individueel- als groepsniveau voor en 

overlappen elkaar. Op individueel niveau gaat het om de persoonlijke connecties die men heeft met 

een plaats. Plaatsverbondenheid wordt sterker ervaren in omgevingen die persoonlijke 

herinneringen oproepen, evenals op plaatsen waar persoonlijk belangrijke ervaringen worden 

gerealiseerd en persoonlijke groei wordt gevoeld. Lynne Manzo beschrijft in Scannell & Gifford 

(2009) dat het niet alleen de plaatsen zelf zijn die belangrijk zijn, maar eerder de ervaringen op een 

plaats, die betekenis geven aan het ervaren thuisgevoel bij een bepaalde plaats. Mogelijk is een 

gewonnen kampioenschap of het verbeteren van de eigen sportkwaliteiten een van de individuele 

factoren, waardoor men zich thuis voelt bij een sportvereniging. 

Ook op groepsniveau kan plaatsverbondenheid gevoeld worden. Dit bestaat uit de symbolische 

betekenissen van een plaats die door de leden worden gedeeld (Low, 1992 in Scannell & Gifford 

(2009). Plaatsverbondenheid wordt ook beschreven als een gemeenschapsproces, waarin groepen 

gehecht raken aan plaatsen waar ze culturen kunnen beoefenen en dus kunnen behouden. Deze 

culturen verbinden leden middels gedeelde historische ervaringen, waarden en symbolen.  

Ook religie kan van invloed zijn op het ervaren thuisgevoel. Door religie worden de betekenissen van 

bepaalde plaatsen verheven tot de status van heilig. Betekenissen en waarden van culturele plaatsen 

beïnvloeden de mate van individuele gehechtheid aan een plaats en individuele ervaringen binnen 

een plaats kunnen, indien positief, de culturele gehechtheid aan een plaats in stand houden en 

mogelijk versterken (Gifford & Scannell, 2017). Een voorbeeld van een sportvereniging waarin religie 

een centrale rol speelt is Maccabi Nederland. Het doel van de vereniging is: ‘Om de toekomst van het 

Nederlandse jodendom op de lange termijn te ondersteunen door de hele joodse gemeenschap te 

betrekken bij en te ontwikkelen met een breed scala aan sportieve, educatieve, sociale en 

gezondheids- en welzijnsactiviteiten, terwijl we de joodse identiteit en de centrale positie van Israël 

bevorderen.’ (Maccabi Nederland, nb). 

Proces 
De tweede dimensie richt zich op het proces of ‘psychological process’. Dit betreft de manier waarop 

individuen en groepen zich tot een plaats verhouden en de aard van de psychologische interacties 

die binnen de plaats plaatsvinden, wat vergelijkbaar is met het begrip ‘heaven’ van Duyvendak. Deze 

dimensie wordt onderverdeeld in drie aspecten, namelijk: affect, cognitie en gedrag. 

Affect 

Affect richt zich op emoties of verlangens, die van invloed kunnen zijn op het gedrag. Cuba & 

Hummon (1993) beschrijven, dat bij verbondenheid van een persoon met een plaats er altijd sprake 

is van een emotionele band met de plaats. Relaties met een plaats kunnen een scala aan emoties 

vertegenwoordigen, van liefde en tevredenheid tot angst, haat en ambivalentie. Zo kan men een 

bepaalde plaats als een betekenisvolle plek ervaren, maar dat betekent niet per se dat de band 

positief is. In plaats daarvan kunnen ongelukkige of traumatische ervaringen op een plaats negatieve 

gevoelens of zelfs afkeer ervan veroorzaken. Mogelijk kan men een positieve affectie voelen bij een 
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sportvereniging of juist een negatieve, wanneer er bijvoorbeeld ooit sprake is geweest van 

grensoverschrijdend gedrag (Scannell & Gifford, 2009).  

Cognitie 

Plaatsverbondenheid bevat ook cognitieve elementen. De herinneringen, overtuigingen, 

betekenissen en kennis, die individuen associëren met hun centrale omgeving zijn van persoonlijk 

belang. Het gaat bij cognitie om op welke manier men zich verbonden voelt tot een plaats en welke 

betekenis men geeft aan een plaats (Scannell & Gifford, 2009). 

Gedrag 

Het derde aspect van de psychologische procesdimensie is het gedragsniveau, waarin gehechtheid 

tot uiting komt in acties. Deze gehechtheid aan een plaats wordt getypeerd door gedrag, dat de 

nabijheid in stand houdt en bestaat uit een positieve, affectieve band tussen een individu en een 

specifieke plaats. Het belangrijkste kenmerk is dichtbij de bepaalde plaats te blijven (Scannell & 

Gifford, 2009). Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een vrijwilligerstaak, waardoor de club 

wekelijks bezocht moet worden. 

Plaats 
De derde dimensie richt zich op de plaats. Er wordt gekeken naar de verbondenheid met de plaats 

zelf, wat vergelijkbaar is met het begrip ‘haven’ van Duyvendak. Deze dimensie is onder te verdelen 

in twee niveaus, namelijk sociale- en fysieke plaatsverbondenheid. De sociale plaatsverbondenheid 

met een plaats, is gebaseerd op sociale banden en een gevoel van vertrouwen met de mensen in de 

buurt. Mensen zijn gehecht aan plaatsen, die sociale relaties en groepsidentiteit vergemakkelijken. 

De fysieke plaatsverbondenheid heeft te maken met de verblijfsduur, eigendommen en plannen om 

te blijven (Riger & Lavrakas in Scannell & Gifford (2009)).  

Sense of community 

De plaatsverbondenheid wordt ook wel eens vergeleken of samengevoegd met het begrip ‘sense of 

community’, oftewel een gevoel van gemeenschap. Een gemeenschap wordt in Scannell & Gifford 

(2009) gedefinieerd als: 'een complex systeem van vriendschaps- en verwantschapsnetwerken en 

formele en informele associatiebanden die geworteld zijn in het gezinsleven en aan de gang zijnde 

socialisatieprocessen’. Deze gemeenschappen zijn in twee soorten te onderscheiden. De eerste is 

‘community of interest’, waar leden verbonden zijn door levensstijl en gemeenschappelijke 

interesses. De tweede is ‘community of place’, waar leden verbonden zijn door geografische locatie 

(Scannell & Gifford, 2009). In de context van de (lokale) sportvereniging zijn mogelijk beide typen 

gemeenschappen relevant, omdat sport de gemeenschappelijke interesse is en dit vaak in de buurt 

wordt beoefend.  

Fysieke plaatskenmerken 

Hoewel vooral op de sociale plaatskenmerken wordt ingezoomd, spelen fysieke plaatskenmerken wel 

degelijk een rol in het ervaren thuisgevoel. De fysieke kenmerken kunnen plaatsverbondenheid 

creëren, doordat het voorzieningen of middelen biedt om iemands doelen te ondersteunen (Stokols 

& Shumaker, (1981) in Scannell & Gifford (2009)). In de context van de sportvereniging kan de 

sportvereniging een hulpmiddel zijn, waarmee iemand zijn doel, bijvoorbeeld meedoen aan de 

Olympische Spelen, tracht te halen. Toch raken individuen niet direct gehecht aan de fysieke 

kenmerken van een plaats, maar eerder aan de betekenis, die die kenmerken vertegenwoordigen. 

Symbolische betekenissen spelen dus een rol in de plaatsverbondenheid aan fysieke 

plaatskenmerken (Gifford & Scannell, 2017). 

Samengevat kan ‘place attachment’ ontstaan door relaties van een individu of groep met een plaats 

en kan variëren op ruimtelijk niveau, in mate van specificiteit en door sociale en fysieke kenmerken 

van een plaats. ‘Place attachment’ komt tot uiting in fysiologische processen van affectie, cognitie en 
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gedrag (Scannell & Gifford, 2009). Het PPP model of Place Attachment, dat gebruikt wordt als 

leidraad in dit onderzoek, staat onderstaand afgebeeld in Figuur 1 - Model of Place Attachment  

 

 

Figuur 1 - Model of Place Attachment (Scannell & Gifford, 2009) 

H2.3 ‘Belongingness’, homogeniteit en socialisatie 
Duyvendak (2011) benoemt het begrip ‘belongingness’ in relatie tot dat wat als thuis wordt ervaren: 

‘Wat als thuis wordt ervaren, ontwikkelt zich vanuit een dialectiek tussen wat bij de plek hoort en wat 

niet; wat is geestelijk dichtbij en wat is ver weg; wat voelt als ‘van binnen’ en wat niet; die als 'wij' 

worden beschouwd en die als 'anderen' worden bestempeld’ (Duyvendak, 2011). 

Duyvendak beschrijft dat belonging ontstaat wanneer een plaats waardevol wordt voor het individu.  

Homogeniteit  
Naast de begrippen familiariteit, heaven en haven die eerder zijn behandeld, speelt homogeniteit 

een belangrijke rol in de verbondenheid tot een plek. Om je echt thuis te voelen speelt homogeniteit 

een sleutelrol. Duyvendak stelt dat er een viertal ‘spheres of home’ zijn, oftewel plaatsen waar men 

zich begeeft en thuis kan voelen. Deze zijn te onderscheiden in huishouden, gemeenschap (zoals de 

sportvereniging), werkplaats en nationale staat, zie Figuur 2 - The four spheres of home (Duyvendak, 

2011). Daar waar men op de werkplaats en in de nationale staat te maken krijgt met heterogeniteit 

tussen mensen, zoekt men in haar huishouden en op gemeenschapsniveau naar homogeniteit. Men 

voelt zich thuis bij de eigen mensen, op de eigen plek (Duyvendak, 2011). 

 

Figuur 2 - The four spheres of home (Duyvendak, 2011) 
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Socialisatie 
Dit homogeniteitsstreven wordt door socioloog Ruud Stokvis (2011) benoemd als ‘centraal 

regulerend mechanisme van verenigingsvorming’. Ook van Bottenburg (2013) benoemt het 

homogeniteitsstreven van verenigingen: 

‘Veel sportverenigingen tenderen naar sociale homogeniteit waardoor de sociale verschillen binnen 

verenigingen verkleinen, maar tussen verenigingen vergroten. Mensen worden vrijwillig lid van een 

sportvereniging en verkiezen de sport en club waar zij verwachten zich het meeste thuis te voelen.’ 

(van Bottenburg, 2013). 

Om de sportvereniging levensvatbaar te houden, is het van belang dat er geschikte nieuwe leden 

worden aangetrokken en deze leden succesvol worden gesocialiseerd in de vereniging. De 

rekrutering van geschikte nieuwe leden hangt nauw samen met de socialisatie in de vereniging, zo 

stelt Stokvis: 

‘Hoe geschikter de nieuw gerekruteerde leden zijn hoe minder werk hun socialisatie in de club 

oplevert en omgekeerd, hoe minder geschikt de nieuwe leden hoe meer ervan hun socialisatie 

gevergd wordt. Dit zijn twee fundamentele mechanismen die het mogelijk maken dat clubs als 

vrijwillige organisaties veel langer kunnen bestaan dan de leden die er in een bepaalde periode deel 

van uitmaken.’ (Stokvis, u.p.). 

Stokvis beschrijft dat de socialisatie van leden op twee manieren ontstaat. Ten eerste kan de club 

functioneren in een omgeving waarin mensen al in zekere mate gesocialiseerd zijn in de waarden en 

normen van de club. Echter kan hier nooit volledig sprake van zijn, aangezien een club met een 

bepaald doel is opgericht en hierdoor altijd haar eigen normen en waarden heeft. Toch kunnen 

nieuwe leden wel bepaalde eigenschappen hebben die meer of minder overeenkomen met die van 

de bestaande leden van de club.  

Ten tweede worden leden binnen de club zelf gesocialiseerd, zodat zij zich de waarden en normen 

die binnen de club centraal staan geheel eigen maken (Stokvis, u.p.). 

Van socialisatie naar invulling kaderfuncties 
Zoals in de Organisatorische context staat beschreven, is een sportvereniging afhankelijk van 

vrijwilligers. Stokvis stelt hierbij een terechte vraag:  

‘Waarom zouden sommige leden van een club extra taken op zich nemen waarvan alle leden van de 

club profiteren, dus ook degenen die geen extra taken op zich nemen?’ 

Stokvis stelt met een sociologische blik dat degene die vrijwilligerstaken op zich nemen ‘zo sterk 

gesocialiseerd zijn in de waarden en normen van de club dat zij dit op een gegeven ogenblik als een 

vanzelfsprekende verplichting beschouwen.’ (Stokvis, u.p.). Deze uitspraak bevestigt het statement 

van de KNVB in H1.2 Probleemstelling waarin wordt gesteld dat vrijwilligers worden behouden 

wanneer zij zich thuis voelen bij de vereniging. 

Kortom, zorgt thuisgevoel ervoor dat men zich prettig en welkom voelt binnen een sportvereniging. 

Daarnaast zorgt thuisgevoel ervoor dat men langer lid blijft bij een sportvereniging en ook eerder 

geneigd is om vrijwilligerstaken uit te voeren.  
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H3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de methode van dataverzameling toegelicht. Daarnaast wordt beschreven hoe 

de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd wordt.  

H3.1 Onderzoeksperspectief 
Dit onderzoek is kwalitatief en interpretatief van aard. Er wordt vanuit gegaan, dat de werkelijkheid 

sociaal is geconstrueerd op basis van interpretaties, die tijdens interacties tot stand komen (Boeije, 

2014). Het onderzoeksdoel is om inzicht te krijgen in de betekenisgeving van leden van 

voetbalvereniging SvSSS met betrekking tot het ervaren thuisgevoel. Het gekozen 

onderzoeksparadigma sluit daarop aan, doordat op deze manier complexe informatie kan worden 

verworven, die te maken heeft met sociale kwesties, zoals welke factoren een positieve of negatieve 

invloed hebben op het ervaren thuisgevoel.  

H3.2 Single Case Study bij SvSSS 
Voor dit onderzoek is er gekozen voor een ‘single case study’ design. Hierin wordt een enkele case 

gedetailleerd en intensief onderzocht. Gevolg van een single case study kan zijn, dat er nieuwe 

inzichten ontstaan, bestaande aannames of theorieën weerlegd of genuanceerd worden, praktische 

oplossingen worden aangedragen of dat er nieuwe suggesties voor vervolgonderzoek ontstaan 

(Bryman, 2015).  

In dit onderzoek wordt onderzoek gedaan naar Sportvereniging Sport Staalt Spieren (SvSSS) uit 

Udenhout. SvSSS is een voetbalvereniging bestaande uit ruim 700 leden en ruim 200 vrijwilligers. De 

club heeft, naast haar jeugdafdeling ook mannenteams, vrouwenteams, zaterdagteams en een 

veteranenteam. Het eerste elftal is actief in de tweede klasse. Het bestuur van SvSSS is op de hoogte 

van het onderzoek en heeft hier toestemming voor verleend. De keuze voor SvSSS is gevallen, omdat 

de onderzoeker zichzelf thuis voelt bij SvSSS en de vereniging beschikt over een aantal kenmerken, 

die mogelijk van invloed zijn op het ervaren thuisgevoel.  

Zo beschikt SvSSS, evenals 77% van de veldvoetbalverenigingen in Nederland, over een eigen kantine 

(CBS, 2020). Dit heeft mogelijk effect op het thuisgevoel, aangezien de kantine een belangrijke 

sociale functie heeft binnen een vereniging. Daarnaast is SvSSS vrij homogeen van aard, wat een 

positieve invloed heeft op het mogelijke thuisgevoel; zie Homogeniteit. Hoewel SvSSS divers is op het 

gebied van leeftijd en naast de mannenafdeling een aantal damesteams heeft, is SvSSS op het gebied 

van etnische achtergrond en woonplaats minder divers. Daarnaast heeft SvSSS een lokaal karakter en 

is het de enige voetbalvereniging in het dorp. Hierdoor functioneert de club in een omgeving, waarin 

mensen al in zekere mate gesocialiseerd zijn aan de waarden en normen van de club en socialisatie 

en daarmee thuisgevoel makkelijker is (Stokvis, u.p.). 

H3.3 Dataverzameling- en analyse 
In dit onderzoek is op drie manieren data verzameld. Deze drie methoden van dataverzameling zijn: 

kwalitatieve inhoudsanalyse, semi-gestructureerde interviews en observaties. 

Kwalitatieve inhoudsanalyse 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve inhoudsanalyse. Hierin wordt bekeken of 

het begrip thuisgevoel terugkomt in reeds bestaande documenten. De documenten die zijn 

geanalyseerd, zijn de website en het jubileumboek ’75 jaar S.v.S.S.S.’. Het begrip thuisgevoel is niet 

teruggevonden in reeds bestaande documenten en hierdoor heeft de kwalitatieve inhoudsanalyse 

geen data opgeleverd. 
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Semigestructureerde interviews 
Dit onderzoek maakt ook gebruik van 12 semigestructureerde interviews, waarmee betekenissen van 

de respondenten worden bevraagd. Deze manier van interviewen geeft de kans om naast de vooraf 

opgestelde topiclijst de diepte in te gaan (Bryman, 2015). De vooraf opgestelde topiclijst is gebaseerd 

op de centrale vraagstelling en het theoretisch kader. De topiclijst is in Bijlage 1 – Topiclijst interviews 

te vinden. Binnen de voetbalvereniging worden bestuursleden, kaderleden, overige vrijwilligers en 

actieve leden geïnterviewd. Hierdoor wordt het ervaren thuisgevoel bij de vereniging vanuit 

verschillende functies en dynamieken bekeken.  

Doelgerichte steekproef 

Voor de selectie van respondenten is gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef. Hierbij 

worden doelgericht bepaalde subgroepen uit de populatie opgenomen in de steekproef, om in dit 

geval grote variatie te creëren. Er is bij de keuze van respondenten rekening gehouden met: geslacht, 

leeftijd, rol bij de club en lidmaatschapsduur. Het overzicht van respondenten wordt in Tabel 1 – 

Overzicht respondenten weergeven. 

Naam Leeftijd Lidmaatschapsduur Rol 

Respondent 1 54 Gemiddeld Scheidsrechter 

Respondent 2 52 Lang Bestuurslid 

Respondent 3 41 Kort Trainer/commissielid 

Respondent 4 59 Gemiddeld Kantinemedewerkster  

Respondent 5 65 Kort Bestuurslid 

Respondent 6 62 Lang Lid supportersvereniging 

Respondent 7 53 Kort Trainer/commissielid 

Respondent 8 73 Lang Trainer 

Respondent 9 19 Kort Speler 

Respondent 10 25 Gemiddeld Speler/trainer 

Respondent 11 27 Gemiddeld Speler/scheidsrechter 

Respondent 12 54 Kort Trainer 
Tabel 1 – Overzicht respondenten 

De afgenomen interviews zijn eerst getranscribeerd en vervolgens gecodeerd. In de eerste fase is 

hierbij gebruik gemaakt van open coderen. Hierbij zijn labels verbonden aan tekstfragmenten. Deze 

labels geven per fragment aan wat het hoofdthema is. Vervolgens is in de tweede fase gebruik 

gemaakt van axiaal coderen. Hierbij zijn de verschillende labels uit de eerste fase met elkaar 

vergeleken en samengevoegd tot overkoepelende labels. In de laatste fasen van het coderen is 

gebruik gemaakt van selectief coderen. Hierbij wordt de theorie opgebouwd vanuit de 

hoofdcategorieën, die in de tweede fase zijn ontwikkeld. Op basis van deze hoofdcategorieën 

worden relaties en verbindingen gelegd tussen de data. De observaties worden aan de hand van een 

topiclijst methodisch verwerkt. Hierin wordt beschreven welke waarnemingen tijdens de observaties 

plaats vinden (Boeije, 2014). 

Observaties 
In dit onderzoek wordt naast kwalitatieve inhoudsanalyses en semi-gestructureerde interviews ook 

gebruik gemaakt van drie observaties. De methode die gebruikt wordt is een participerende 

observatie. Hierbij maakt de observator deel uit van de context waarin de handelingen en het gedrag 

van mensen bestudeerd wordt (Berkers, 1998). De participerende observatie wordt toegepast om 

elementen van thuisgevoel te herkennen in het gedrag van leden van voetbalvereniging SvSSS. De 

topiclijst voor de observaties is gebaseerd op de empirische en wetenschappelijke elementen van 

thuisgevoel en toetst of de benoemde elementen in de praktijk terugkomen. Echter hebben de drie 

observaties beperkte data opgeleverd, zoals beschreven staat in H7. Discussie. Deze topiclijst is terug 
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te vinden in Bijlage 2 – Topiclijst observaties. Een overzicht van de drie observaties wordt in 

onderstaande tabel beschreven: 

 Activiteit Locatie Tijd 

Observatie 1 Wedstrijd SvSSS 1 – 
Helvoirt 1 

Terras bij de kantine +- 120 minuten 

Observatie 2 Kantinefeest ‘Super 
Sunny Sunday’ 

Terras bij de kantine +- 120 minuten 

Observatie 3 Wedstrijd JO13-3 – 
JO13-5 

Naast de zijlijn +- 60 minuten 

Tabel 2 – Overzicht observaties 

H3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 
De validiteit en betrouwbaarheid wordt in dit onderzoek op verschillende manieren gewaarborgd. In 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie verschillende dataverzamelingsmethoden. Er wordt 

vanuit verschillende punten naar het onderzoeksobject gekeken, waardoor een systematische fout 

niet snel gemaakt wordt en de interne validiteit gewaarborgd blijft. De externe validiteit, oftewel de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek, is lastiger te waarborgen. Bij kwalitatief onderzoek met één 

case is het moeilijk om te generaliseren. Zo kunnen de onderzoeksresultaten niet statistisch 

gegeneraliseerd worden naar algemene uitspraken over het thuisgevoel bij voetbalverenigingen in 

Nederland. Deze scriptie streeft naar ‘analytische generalisatie’. Hierbij gaat het erom dat de 

conclusies van een onderzoek worden gegeneraliseerd naar niet-onderzochte gevallen die passen in 

het domein van een theorie die door het onderzoek bevestigd wordt (Yin, 2009). 

De betrouwbaarheid in dit onderzoek wordt gewaarborgd middels een audit trail. In de audit trail 

staan alle stappen beschreven, die tijdens dit onderzoek zijn genomen. De transcripten van de 

interviews en de observatieverslagen worden evenals de audit trail geanonimiseerd beschikbaar 

gesteld voor derden, zodat het onderzoek herhaalbaar en navolgbaar is.  

H3.5 Positie van de onderzoeker 
De manier waarop de onderzoeker te werk is gegaan, kan het onderzoek hebben beïnvloed. De 

onderzoeker is zelf actief lid van de voetbalvereniging, waar het onderzoek is uitgevoerd en heeft 

daardoor al contacten met enkele respondenten. Enerzijds was dit prettig, omdat er makkelijk en 

snel contact kon worden gelegd met respondenten, maar anderzijds kon dit ook leiden tot 

terughoudende antwoorden. Om deze ruis zo veel mogelijk te voorkomen heeft de onderzoeker 

respondenten geselecteerd waar eerder nog niet veel of geen contact mee is geweest. Daarnaast 

trachtte de onderzoeker tijdens de interviews veel door te vragen en niet uit te gaan van de 

bestaande ervaringen en opvattingen binnen de vereniging. Dit is terug te zien in de transcripties van 

de interviews en observatieverslagen. Tijdens de participerende observaties bood de bekendheid van 

de onderzoeker binnen de vereniging een voordeel. Doordat de aanwezigheid van de onderzoeker 

geen argwaan opwekte en de waarnemingen hierdoor niet of in mindere mate werden beïnvloed, 

zijn de resultaten betrouwbaarder.   
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H4. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt middels de presentatie van de onderzoeksresultaten antwoord gegeven op de 

laatste twee subvragen. Allereerst wordt antwoord gegeven op de tweede subvraag: ‘Welke 

elementen van thuisgevoel komen uit de betekenissen van leden?’ Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met het antwoord op de derde subvraag: ‘Welke elementen van het concept thuisgevoel zijn 

verenigbaar/te organiseren door de sportvereniging?’ 

H4.1 Elementen van thuisgevoel 
Uit de interviews en observaties kwam een aantal elementen van thuisgevoel naar boven. Deze 

elementen zijn onder te verdelen in een drietal topics, namelijk: de betekenis van thuisgevoel, de 

factoren van thuisgevoel en de club-gerelateerde elementen van thuisgevoel. 

Betekenis van thuisgevoel 
Uit de dataverzameling is een aantal interessante gegevens verzameld over het thuisgevoel dat men 

heeft bij SvSSS, zoals het ervaren thuisgevoel bij SvSSS, de betekenisgeving van leden aan SvSSS, het 

belang van thuisgevoel, wie het meeste thuisgevoel heeft op dat thuisgevoel, wat het thuisgevoel 

kan verminderen of bedreigen en hoe men zich verbonden voelt. 

Thuisgevoel bij SvSSS 

Aan de respondenten is gevraagd of zij zich thuis voelen bij SvSSS. De meeste respondenten geven 

aan zich thuis te voelen bij SvSSS. Een bestuurslid beschrijft dit als volgt: 

‘Ik heb een blauw-wit hart met blauw bloed, denk ik. Nee, ik loop vanaf jongs af aan hier en ik voel 

me eigen hier thuis.’ (R1, bestuurslid) 

De bestuurder benoemt dat hij van jongs af aan bij de club rond loopt en zich thuis voelt. Een tweetal 

respondenten die pas later bij de club zijn gekomen geven aan zich ook thuis te voelen, maar dat zij 

wel moesten aarden bij de vereniging. Een van de ‘nieuwkomers’ beschrijft dit als volgt: 

‘Dat heeft wel een tijdje geduurd. Dat heeft echt een aantal jaar geduurd… Ik heb hier een jaar, twee 

jaar denk ik over moeten doen om het gevoel te krijgen gewaardeerd te worden.’ (R7, 

trainer/commissielid) 

Met name het gevoel niet gewaardeerd te worden, speelde hierin een rol. Ook een van de 

bestuurders geeft aan dat het voor nieuwkomers lastig kan zijn om je thuis te voelen bij SvSSS, maar 

geeft daarbij ook aan dat dat thuisgevoel pas ontstaat als de nieuwkomers meer betrokken raken bij 

de club: 

‘Ik denk dat het moeilijk is nu om tussen bestaande personen te komen als nieuwkomer. Dat is toch 

een kliekje geweest. Daar moet verandering in komen, anders hebben we dadelijk helemaal niks… Dat 

proberen we nu om wel een thuis te maken, maar dat thuis wordt het pas als je niet alleen haalt en 

brengt, maar ook iets gaat doen voor SSS. Dan denk ik dat dat thuisgevoel wel komt.’  

(R1, bestuurslid) 

Later in dit hoofdstuk wordt dieper op dat ‘kliekje’ in gegaan en wordt het omschreven als een ons-

kent-ons cultuur.  

Hoewel de meeste respondenten aangeven zich thuis te voelen bij SvSSS, heeft een bepaalde groep 

nog extra aandacht nodig, zo benoemt een van de respondenten: 

‘Nou, wat ik vind wat we moeten doen is het aanbieden van meer activiteiten naast het voetballen. 

En dan met name voor de jeugd, de oudere jeugd. Daar doen we veel te weinig voor. We hebben 

activiteiten voor de senioren… De kleinste jeugd heeft niet zoveel nodig. Maar met name de JO13 tot 

JO19, doen we heel weinig naast het voetbal. Ik denk dat dat ook een moeilijke groep is. Die komen in 
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de pubertijd, je interesses schieten alle kanten op. Als je daarin investeert zouden ze bij de club 

kunnen blijven en zo ook die stap naar de senioren maken.’ (R3, trainer/commissielid) 

Kortom voelen de meeste respondenten zich thuis bij SvSSS. Voor nieuwkomers kan het een tijdje 

duren voor diegene zich thuis voelt bij de vereniging. Daarnaast heeft de groep ‘oudere jeugd’ extra 

aandacht nodig om het thuisgevoel te vergroten. 

Betekenisgeving aan SvSSS 

De betekenis die de respondenten geven aan SvSSS verschilt enorm. Eén respondent geeft aan dat 

SvSSS alles voor hem betekent: 

‘Ik heb voor de rest niks. Alleen maar SSS.’ (R6, lid supportersvereniging) 

Een andere respondent geeft aan dat SvSSS niet per se een bepaalde betekenis heeft voor hem: 

‘Ik word er niet emotioneel van merk ik haha… Toen ik stopte met voetbal, heb ik er best goed 

afscheid van kunnen nemen.’ (R3, trainer/commissielid) 

Kortom, verschilt het per persoon wat SvSSS voor haar betekent. Waar SvSSS voor de een enorm veel 

betekent, betekent SvSSS voor een ander niet zoveel. Of er een samenhang is tussen thuisgevoel en 

betekenisgeving wordt uit de data niet duidelijk. 

Belang van jezelf thuis voelen bij SvSSS 

Naast de vraag of de respondenten zich thuis voelen bij SvSSS, is ook gevraagd hoe belangrijk men 

het vindt om zich thuis te voelen bij SvSSS. De meeste respondenten geven aan dat zij het zeer 

belangrijk vinden om zich thuis te voelen bij SvSSS. Het stukje ontspanning en rust dat bij dat 

thuisgevoel komt kijken wordt vaak benoemd, evenals dat het fijn is om je thuis te voelen op een 

plek waar je iedere week vaak komt. Ook geeft één respondent aan te stoppen wanneer het 

thuisgevoel niet aanwezig zou zijn: 

‘Mezelf thuis voelen vind ik heel belangrijk. Anders zou ik er ook niet voetballen en zou ik niks voor de 

club doen. Dan zou ik op zoek gaan naar een club waar ik me wel thuis voel.’ (R10, 

speler/scheidsrechter) 

Een tweetal andere respondenten geeft aan het niet heel belangrijk te vinden om zich thuis te 

voelen. Beiden geven aan zich wel thuis te voelen bij SvSSS en dit ook als fijn te ervaren, maar geven 

ook aan dit gevoel ook op een andere plek te kunnen ervaren. Een van de respondenten beschrijft dit 

als volgt: 

‘Ik vind een pilsje drinken gezellig, het zondag gezellig, maar dat hoeft niet per se bij een voetbalclub. 

Dat kan ik bij de muziek ook vinden. Ik vind niet persé dat ik me hier thuis moet voelen.’  

(R2, scheidsrechter) 

De andere respondent geeft aan vooral het plezier belangrijk te vinden en dat kan ook zonder zich 

thuis te voelen binnen een vereniging: 

‘Het is niet eens een enorm belangrijk gevoel. Ik vind vooral dat wat ik doe, dat ik dat leuk vind. Als ik 

als trainer weg ga en het bij club X naar mijn zin heb, dan hoef ik me er niet eens thuis te voelen. Als ik 

fijn werk met de spelers en staf die ik heb en ik haal er plezier uit, hoeft dat thuisgevoel er voor mij 

niet te zijn… Dus, ik vind het prettig dat het er is, dat je iedereen kent en dat je weet bij wie je moet 

zijn, maar zonder thuisgevoel zou ik praktisch net zoveel uit het voetbal kunnen halen.’  

(R9, speler/trainer) 
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Voor de ene respondent is het enorm belangrijk om zich thuis te voelen, terwijl het voor de ander 

minder van belang is. Voor de een is thuisgevoel een voorwaarde om lid van de vereniging te blijven, 

terwijl voor de ander thuisgevoel niet noodzakelijk is om plezier te beleven binnen een vereniging. 

Meeste invloed op thuisgevoel 

Op de vraag wie de meeste invloed heeft op het thuisgevoel bij SvSSS wordt enorm verschillend 

gereageerd. Een tweetal respondenten geeft aan dat alle leden invloed hebben op het ervaren van 

thuisgevoel. Daarnaast geven twee respondenten aan dat het vooral de andere vrijwilligers zijn, 

waarmee samen wordt gewerkt, die de meeste invloed hebben op dat ervaren van thuisgevoel. Ook 

worden ouders langs de lijn, spelers, het bestuur, vrienden binnen de vereniging en teamgenoten 

benoemd als meest invloedrijke personen op het ervaren van thuisgevoel. 

Wie de meeste invloed heeft op het thuisgevoel kan in de loop van de tijd veranderen. Een van de 

respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘Wie de meeste invloed heeft… Uhm. In de tijd dat ik voetbalde de spelers om je heen, het elftal. Op 

dit moment: De kinderen die je training geeft, maar ook de ouders vind ik.’ (R3, trainer/commissielid) 

Ook is de rol van de respondenten bepalend in wie de meeste invloed heeft. Zo geeft een bestuurslid 

aan dat de andere bestuursleden de grootste invloed hebben op het thuisgevoel, geeft een trainer 

aan dat zijn spelers en de ouders de grootste invloed hebben op het thuisgevoel en geeft een 

kantinemedewerkster aan dat de gasten de grootste invloed hebben op het thuisgevoel. 

Kortom is het per persoon verschillend wie de grootste invloed heeft op het thuisgevoel. De rol die 

wordt ingenomen bij de vereniging is hierin een bepalende factor en wie de grootste invloed heeft 

op het thuisgevoel kan na een rolverschuiving ook veranderen. De personen waarmee het intensiefst 

wordt samengewerkt of waar men het intensiefst contact mee heeft, zijn vaak de personen die de 

meeste invloed hebben op het thuisgevoel. 

Bedreiging thuisgevoel 

Aan de respondenten is gevraagd wat hun thuisgevoel kan bedreigen of verminderen. De 

antwoorden zijn vrij verschillend. Een tweetal respondenten geeft aan dat het thuisgevoel bedreigd 

wordt, wanneer zij zelf niet meer mobiel genoeg zijn om naar het sportpark toe te komen. Een 

bestuurslid beschrijft dit als volgt: 

‘Als ik zelf niet meer mobiel ben, waardoor ik niet meer kan komen. Dat zou voor mij dat thuisgevoel 

ook verminderen. Dan moeten we een live-verbinding gaan aanleggen haha! Dat ik nog ergens van 

kan genieten.’ (R1, bestuurslid) 

Naast de mobiliteit wordt door twee respondenten aangegeven dat (mis)communicatie met en door 

het bestuur ook kan zorgen voor een verminderd thuisgevoel. Daarnaast geven een aantal 

respondenten aan dat het bestuur te weinig aanwezig is bij de sportvereniging. Een van de 

respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘Nou ik heb misschien nog wel een dingetje. Dat is zeker geen commentaar, want ik weet zeker dat 

die mensen hun uiterste best doen. Het bestuur bestaat uit maar een paar mensen… Er zijn een paar 

mensen die doen er echt alles voor, maar als een jeugdteam kampioen wordt, dan schittert het 

hoofdbestuur in afwezigheid. Ik vind persoonlijk dat iemand van het hoofdbestuur die de activiteiten 

heeft of de voorzitter eens een keer een praatje moet maken tegen de jeugd, er moet zijn voor de 

jeugd.’ (R7, trainer/commissielid) 

Ook wanneer het voortbestaan van de club in gevaar komt en een tekort aan vrijwilligers, worden als 

redenen genoemd, waardoor het thuisgevoel verminderd kan worden. Een van de respondenten 

beschrijft dit als volgt: 
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Er gaan heel veel dingen goed, maar we komen heel veel vrijwilligers te kort op alle fronten. Dan zie 

je dat er heel veel dingen blijven liggen en minder goed gaan. Dat vermindert wel het fanatisme. Dan 

zakt de moed wel in je schoenen. (R7, trainer/commissielid) 

Een van de bestuurders geeft aan dat een aantal vrijwilligers te veel vrijwilligerstaken uitvoeren: 

‘We hebben veel te weinig vrijwilligers. We hebben een aantal mensen die veel te veel doen, wat 

makkelijk kan worden opgevangen door anderen.’ (R1, bestuurslid) 

Hij geeft daarbij tevens aan dat dit vrijwilligerstekort mede komt doordat ouders van de jongste 

jeugd niet betrokken raakt bij de vereniging. Hij beschrijft dit als volgt: 

‘Ik kan wel mensen daarop aanspreken. Dat het geen haal- en brengsport is. Het is een sport waarin 

je je kind begeleidt. Het kind wil belangstelling. Mijn zoon speelt ook. Die kijkt nog steeds op 

momenten dat hij in het veld staat of ik er ben of niet. Dat vind hij belangrijk en dat vind ik ook 

belangrijk… Ik zou echt rust hebben als de ouders van de jongste jeugd taken gaan overnemen.’  

(R1, bestuurder) 

Volgens een andere respondent gaat die socialisatie van nieuwe jonge ouders al fout bij de 

aanmelding: 

‘Om lid te worden kun je via de website een formulier invullen. Dat vind ik helemaal fout. Haal dat er 

nou vanaf. Zet daar 1 naam op, met een mailadres en een telefoonnummer. Dan kun je die mensen 

uitleggen hoe een club werkt en waar het kind kan gaan voetballen.’ (R8, trainer) 

Kortom is het per persoon verschillend wat het thuisgevoel kan verminderen of bedreigen. Een 

tweetal respondenten zoekt de bedreiging van het thuisgevoel vooral bij zichzelf, in het geval van de 

mobiliteit. De andere respondenten benoemen vooral verenigingsbrede argumenten als 

miscommunicatie door het bestuur en het voortbestaan van de club dat in gevaar komt. Daarnaast 

ziet men een tekort aan vrijwilligers als bedreiging. Een tekort aan vrijwilligers zorgt ervoor dat 

sommige taken niet worden uitgevoerd of minder goed gaan en dat sommige vrijwilligers te veel 

taken hebben. Dit zorgt voor een nadelig effect heeft op het thuisgevoel. 

Verbondenheid 

De verbondenheid die men voelt met SvSSS verschilt enorm. Eén respondent beschrijft de 

verbondenheid met SvSSS als ‘tweede huis’:  

‘Verbonden als in je groeit er mee op. Dat vind ik wel, het was een beetje een tweede huis. Zo voelde 

het wel. Vanaf toen kwam ik er drie keer per week. (R3, trainer/commissielid)’ 

Het opgroeien bij een vereniging en van jongs af aan actief zijn voor de vereniging werd eerder ook al 

door een bestuurslid benoemd en is van invloed op het thuisgevoel.  

De verbondenheid met SvSSS die de respondenten ervaren komt in de meeste gevallen tot uiting in 

gedrag middels het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Eén van de respondenten beschrijft dit ook: 

‘Ik neem deel als trainer, commissielid en barmedewerker. Dat doe je omdat je je verbonden voelt. 

Want ik heb het eigenlijk al druk zat met werken, mijn kinderen en kleinkinderen. Dus… Ik denk wel 

dat ik kan zeggen dat ik mij verbonden voel.’ (R7, trainer/commissielid) 

Naast dat de verbondenheid resulteert in het uitvoeren van vrijwilligerswerk, veroorzaakt die 

verbondenheid bij één bestuurslid een gevoel van eigenaarschap: 

‘Ja, ja! Ik voel dat een gedeelte van het sportpark ook van mij is.’ (R1, bestuurder) 
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Een andere bestuurder is het hier niet mee eens en geeft aan dat de club van iedereen is. Op de 

vraag of de respondent een stukje eigenaarschap ervaart bij SvSSS reageert hij negatief: 

‘Nee, nee, nee! Dat mag je ook nooit hebben, vind ik. Als bestuurslid moet je ook niet zo rondlopen, je 

doet het allemaal samen.’ (R5, bestuurder) 

Desondanks geeft de respondent wel aan dat hij eigenaarschap ervaart als er dingen kapot worden 

gemaakt: 

‘Als ze iets kapot zouden maken, zou dat anders zijn. Dan zou ik zeggen: hee we zijn hier met zijn allen 

bezig om iets moois te maken… Hier op het begin met die kantine ook met op die lampen slaan. Toen 

heb ik ook wel eens gezegd van waarom doen we dat eigenlijk.’ (R5, bestuurder). 

Naast deze verbondenheid met de vereniging, voelen leden zich ook verbonden met elkaar. Een van 

de respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘Dat je soms ook mensen tegenkomt die je een aantal jaren niet meer ziet en die kom je dan tegen. 

Dat is het mooie eraan, dat dat altijd blijft. En dan maakt het niet uit of je elkaar nog ziet of eens in de 

zoveel tijd, maar dat vind ik altijd wel mooi.’ (R3, trainer/commissielid) 

Een andere respondent geeft aan dat zij die sociale band niet echt ervaart met andere leden van 

SvSSS, maar enkel met haar eigen teamgenoten: 

‘Dat is dan echt team-gebonden. Het is niet zo dat ik buiten SSS om een praatje ga maken met andere 

SSS-spelers.’ (R11, speelster) 

Kortom voelen sommige leden zich verbonden met SvSSS. Het van jongs af aan actief zijn bij de 

vereniging kan hierin een rol spelen. Daarnaast kan de verbondenheid van leden met SvSSS ervoor 

zorgen dat zij vrijwilligerstaken op zich nemen. Tevens zorgt de verbondenheid van leden met SvSSS 

bij sommigen voor een stukje eigenaarschap. Ook voelen sommige leden van SvSSS zich verbonden 

met de andere leden van de vereniging, terwijl men zich ook alleen verbonden kan voelen met leden 

van het eigen team. 

Factoren van thuisgevoel 
Uit de dataverzameling zijn ook een aantal interessante gegevens verzameld over factoren waarom 

de respondenten zich thuis voelen bij SvSSS. Vijf factoren kwamen nadrukkelijk naar voren, namelijk: 

ontspanning en rust, veiligheid, erbij horen, waardering en jezelf kunnen zijn. 

Ontspanning en rust 

SvSSS roept verschillende emoties op bij de respondenten. Emoties die door de respondenten 

benoemd worden, zijn enthousiasme, energievol, vrolijkheid en positiviteit. Daarnaast geeft een 

aantal respondenten aan, dat ontspanning en het vinden van rust elementen zijn, waardoor hij of zij 

zich thuis voelt bij SvSSS. Een van de respondenten ervaart het bezoeken van SvSSS ook echt als 

rustmoment: 

‘Het is voor mij een rustmoment. Als ik rust zoek, dan ga ik of fietsen of ik ga naar SSS om een bak 

koffie te drinken... Lekker zitten met een bak koffie, dat vind ik heerlijk. Gewoon eventjes weg.’  

(R1, bestuurder) 

Voor een andere respondent is het routine om iedere zaterdagmiddag naar SvSSS te gaan. Hij 

beschrijft dat bezoek ook als gevoel dat het weer weekend is: 

‘Op de zaterdagmiddag is het slap ouwehoeren. Gewoon lachen en doen. Wel voetbal zien, maar op 

de zaterdag is het gewoon ontspannen, lekker buurten, gewoon flauwekul. Even weg van de sleur van 
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de hele werkweek. Lekker op het terras zitten of aan de bar hangen. Lekker lachen.’  

(R6, lid supportersvereniging) 

Veiligheid en respect 

Een ander element van thuisgevoel dat door de respondenten wordt benoemd is veiligheid en 

respect. Veiligheid en respect wordt niet zozeer benoemd als direct element, waardoor men zich 

thuis voelt, maar wanneer de respondenten zich niet veilig voelen of zich niet gerespecteerd voelen, 

ervaren zij geen thuisgevoel meer. Een van de respondenten beschrijft dat als volgt: 

‘Als mensen gaan aanvallen of discrimineren. Of ruzie maken in de kantine, dan ben ik echt weg. Daar 

kan ik niet tegen.’ (R6, lid supportersvereniging) 

Een van de respondenten benoemt ook de rol van het bestuur in het organiseren van een veilige 

vereniging. Het gebrek aan handelen door het bestuur na een agressief incident tijdens een 

seniorenwedstrijd deed een van de respondenten pijn: 

‘Dan is mijn thuisgevoel echt volledig weg. Dat heeft niks te maken met menselijkheid. Dat heeft niks 

te maken met je leden beschermen.’ (R2, scheidsrechter) 

Naast veiligheid blijkt respect ook belangrijk voor het ervaren thuisgevoel. Een van de respondenten 

benoemd dit als volgt: 

‘Respect is ver zoek vind ik, in de gelederen waar ik momenteel vrijwilligerswerk in doe. Het wordt 

steeds meer oorlog… Voetbal is bloed aan de paal. Voetbal is 1e worden in de 2e klasse. Respect is 

niet belangrijk.’ (R2, scheidsrechter) 

Erbij horen 

Ook de sociale acceptatie en het gevoel erbij te horen wordt benoemd door de respondenten als 

element van thuisgevoel. Een van de respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘Als mijn team laat weten dat ze mij niet moeten of weg willen hebben uit het team. Dan zou ik me 

niet meer thuis voelen.’ (R11, speelster) 

Een andere respondent geeft aan dat het heel belangrijk is om onderdeel te zijn van de groep. Op de 

vraag welke momenten zorgen voor dat thuisgevoel bij SvSSS werd gereageerd met: 

‘Die reacties van mensen. Ze willen dingen met je delen, je hebt een vertrouwensband met mensen. 

Dat je een van de groep bent. (R4, kantinemedewerkster) 

Jezelf kunnen zijn 

Een aantal respondenten geeft ook aan dat ze zich thuis voelen, doordat ze zichzelf kunnen zijn. Een 

van de respondenten geeft zelfs aan dat, wanneer deze factor wegvalt, hij niet bij de vereniging zou 

blijven: 

‘Iedereen is lid van een club/vereniging om te doen wat je fijn vindt. Iets doen wat je leuk vindt en 

jezelf kunnen zijn daar, gaat ergens wel samen. Als één van de twee er niet is, dan blijf je denk ik ook 

niet.’ (R3, trainer/commissielid) 

Waardering 

Daarnaast is waardering een enorm belangrijke factor om jezelf thuis te voelen. Waardering werd 

door bijna iedere respondent benoemd als element om je thuis te voelen bij de vereniging. Zeker bij 

de respondenten, die actief zijn als vrijwilliger, speelt waardering een belangrijke rol. Een vrijwilliger 

beschrijft dit als volgt: 
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‘Die waardering is heel belangrijk. Ik werk 30 uur per week, waarbij ik nog 10 uur reis. Dan werk ik 

nog dikwijls 20-25 uur bij SSS. Als het leuk is, is het niet erg om dat te doen. Als het steeds minder is, 

dan denk je nee laat maar.’ (R4, kantinemedewerkster) 

Een andere respondent noemt ook het belang van waardering en geeft aan te stoppen wanneer die 

waardering weg zou vallen. Op de vraag wat het thuisgevoel kan bedreigen of verminderen werd als 

volgt geantwoord: 

‘Als alles vanzelfsprekend zou worden. Ik vind het toch fijn, die erkenning en toch die waardering toch 

te blijven horen van iedereen. Als ze dat voor lief zouden nemen, niet dat ik denk dat dat zal 

gebeuren, maar dan zou het minder worden.’ (R10, speler/scheidsrechter) 

Ook de kleine momenten en attenties worden door de respondenten als waardevol ervaren. Een van 

de vrijwilligers beschrijft dit als volgt: 

‘Ik werd ieder jaar door het 1e uitgenodigd voor het eindejaarsetentje. Die kleine waarderingen doen 

heel veel. X komt hier langs om bloemen te brengen, met Pasen kwam X paaseitjes brengen. Zulke 

dingen. Dat zijn dingen die niet hoeven, maar dat laat wel zien dat je dan gewaardeerd wordt.’ (R4, 

kantinemedewerkster) 

Kortom, zijn een aantal factoren van invloed op het thuisgevoel. Ontspanning en rust zijn de 

belangrijkste redenen voor de respondenten om het sportpark te bezoeken. Daarnaast is waardering 

een sleutelelement om iemand thuis te laten voelen. Die erkenning middels woorden en attenties 

worden enorm gewaardeerd en zorgen voor een thuisgevoel. Daarnaast is het voor leden belangrijk 

om zichzelf te kunnen zijn en het gevoel te krijgen erbij te horen. Wanneer dit gevoel wegvalt, kan 

het ervoor zorgen dat leden vertrekken. Daarnaast is veiligheid een belangrijke factor. Wanneer 

leden zich onveilig voelen, is het thuisgevoel weg. 

Club-gerelateerde elementen van thuisgevoel 
Uit de dataverzameling zijn een aantal interessante gegevens verzameld, die bevorderend zijn voor 

het thuisgevoel. De ons-kent-ons-cultuur, het dorpse karakter, de symbolen, clubiconen, 

herinneringen, fysieke elementen, het type sport en de geografische zijn van invloed op het 

thuisgevoel. 

Ons-kent-ons-cultuur 

Een aantal respondenten geeft aan dat de ons-kent-ons-cultuur, die heerst bij SvSSS, een positieve 

invloed heeft op het thuisgevoel.. Dat iedereen elkaar kent, er vooral Udenhoutse mensen rondlopen 

en het verloop laag is, wordt door de respondenten benoemd. Tijdens de observaties werd de ons-

kent-ons-cultuur zichtbaar doordat iedereen elkaar begroet en de aanwezigen elkaar allemaal lijken 

te kennen. Een bestuurslid beschrijft dit als volgt: 

‘We zijn een dorpsclub, ons kent ons… We hebben hier geen groot verloop… En het mooiste hier is, 

dat heb ik vorige week nog gezegd. We hebben hier allemaal jongens in het 1e die allemaal van de 

club komen. We hebben hier niemand die van buitenaf komt. Allemaal eigen jongens en die ouders 

staan ook naast de kant. Als we dat niet meer hebben, dan is dat thuisgevoel ook weg.’  

(R1, bestuurslid) 

Een van de andere respondenten geeft aan dat de ons-kent-ons-cultuur prettig is, maar dat er ook 

een nadeel aan verbonden zit: 

‘Nou het ons kent ons is heel erg prettig… Veranderingen in een dorp zijn lastig, want ons kent ons. 

Meestal is het hier van Jantje staat in de O9-1, dan moet ie naar de O11-1, O13-1 en ik vind dat dat 

niet kan… Dan zijn er altijd mensen die zeggen van: ‘ja hij heeft altijd in de 1e teams gestaan of hier 
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wordt nog rekening gehouden met dat iemand een zoon van de voorzitter is of van een sponsor. ’ 

(R7, trainer/commissielid) 

Kortom, is de ons-kent-ons-cultuur bevorderend voor het thuisgevoel van leden bij de vereniging. 

Echter bemoeilijkt deze ons-kent-ons-cultuur de uitvoering van sportgerelateerd verenigingsbeleid 

en zorgt de ons-kent-ons-cultuur ervoor dat ‘nieuwkomers’ tijd nodig hebben om zich thuis te voelen 

bij de sportvereniging, zoals eerder al beschreven is. 

Dorpse karakter 

Die ons-kent-ons-cultuur komt voort uit het dorpse karakter dat door verschillende respondenten 

wordt benoemd. Een bestuurslid beschrijft dit als volgt: 

‘Ik denk dat wij blij mogen zijn dat we een dorpse club zijn, want in een stad is dat natuurlijk heel 

anders. We kennen hier zoveel mensen bij de club.’ (R1, bestuurslid) 

Ook de vergelijking met een stadse club wordt gemaakt en met name FC Tilburg wordt genoemd als 

club waar men zich door het stadse karakter niet snel thuis zou voelen. Met name het hoge verloop 

en dat men elkaar niet kent, worden als elementen benoemd, die het thuisgevoel bemoeilijken, zo 

blijkt ook uit de woorden van een van de respondenten: 

‘Als je een stadse club pakt, een FC Tilburg bijvoorbeeld. Dan kom je in een team en verder wordt er 

niet naar je omgekeken. Daar zou ik nooit willen voetballen of kunnen voetballen.’  

(R10, speler/scheidsrechter) 

Kortom, is het dorpse karakter, dat SvSSS kent, bevorderend voor het thuisgevoel. Men geeft aan 

zich thuis te voelen, doordat iedereen elkaar kent en sommige respondenten geven aan zich bij een 

stadse club als FC Tilburg nooit thuis te kunnen voelen. 

Symbolen 

De invloed van symbolen op het thuisgevoel wordt door de respondenten anders ervaren. Een 

tweetal respondenten geeft aan dat zij weinig waarde hechten aan de klassieke symbolen als het 

logo en de clubkleuren, maar meer waarde hechten aan eigengemaakte symbolen. Een van de 

respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘We spelen sowieso in een hartstikke leuk tenue… Zaterdag 3 natuurlijk helemaal met de 

worstenbroodnummers achterop. Het is komisch, het mag, dat is leuk… Iedereen vindt het ook leuk, 

zelfs het bestuur. Dan is het geniaal en heb je mooie symbolen.’ (R10, speler/scheidsrechter)  

Het tenue van Zaterdag 3 is te vinden in Figuur 3 – ‘Worstenbroodtenue’s’ van Zaterdag 3. 

 

Figuur 3 – ‘Worstenbroodtenue’s’ van Zaterdag 3 
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Een andere respondent geeft aan dat symbolen vooral ontstaan tijdens belangrijke momenten: 

‘Wat je wel houdt is, dat je bepaalde gevoelens en ervaringen koppelt aan de dingen die je 

meemaakt. Bepaalde nummers die in de kantine worden gedraaid, waarvan je weet oh daar hoort die 

ervaring bij, positief of negatief. Bijvoorbeeld het liedje van Gerard Joling tegen VCB. Dat zijn wel 

liedjes die dan worden gedraaid en zijn verbonden aan SSS.’ (R9, speler/trainer) 

Het gezongen lied van Gerard Joling na de wedstrijd tegen VCB behaalde zelfs de lokale media, zie 

Figuur 4 - Mediabericht over het gezongen liedje na de wedstrijd tussen SvSSS en VCB.  

 

Figuur 4 - Mediabericht over het gezongen liedje na de wedstrijd tussen SvSSS en VCB 

Naast de eigengemaakte symbolen, heeft de club ook een aantal ‘klassieke’ symbolen. De slogan 

‘Blue White Dynamite’ is een van de symbolen die SvSSS kent en wordt ook regelmatig gebruikt in de 

communicatie naar leden toe. De leden beschouwen Blue White Dynamite niet als iets wat hun 

thuisgevoel versterkt. Een van de respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘Nee, het is meer de clubgeest. Blauw-wit is natuurlijk ‘Blue White Dynamite’. Blauw en wit zijn de 

clubkleuren. Dat is prima. Het is meer het SvSSS waar je trots op bent.’ (R2, scheidsrechter) 

Kortom, is het per respondent verschillend welke symbolen een thuisgevoel geven. Daar waar 

sommige respondenten weinig waarde hechten aan symbolen, zijn voor andere respondenten 

bepaalde eigengemaakte symbolen belangrijk voor het thuisgevoel. 

Clubiconen 

Ook de clubiconen waar de respondenten aan denken geven een thuisgevoel. Een van de 

respondenten benoemt dit als volgt: 

‘Zo’n Rini van Haaren (red. jeugdtrainer SvSSS) bijvoorbeeld. Dat is een mooie vent hoor. Als je die op 

woensdag met die kinderen om ziet gaan, dat is tranen trekkend. Als het warm weer is, gaat hij eerst 

naar de PLUS en haalt hij Marsen. En dan zegt ie tegen die kinderen: als je vandaag scoort, dan krijg 

je een Mars. En dan krijgt zo’n kind een Mars, nou geweldig! Oud en jong dat is toch een bijzondere 

combinatie. Dat zijn van die clubiconen die voor jongeren echt dat thuisgevoel kweken.’  

(R2, scheidsrechter) 

De biljartvereniging, die actief is in de kantine van SvSSS, geeft voor een aantal respondenten een 

thuisgevoel. Een van de respondenten benoemt de aanwezigheid van de biljartvereniging als volgt: 
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‘Dan zit het groepje van de biljartvereniging er en daar moet ik altijd even bij gaan staan. Dat vind ik 

mooi om te zien. Dat die oude mannen er gewoon weer zijn. Die vinden wel echt iets hier volgens mij. 

Als in gezamenlijk samen oude verhalen ophalen van vroeger. Dat vind ik mooi.’ (R2, scheidsrechter) 

Een aantal personen binnen de club geven een thuisgevoel. Met name de oudere generatie 

clubleden geven de respondenten dit thuisgevoel. 

Herinneringen 

Ook zijn herinneringen enorm belangrijk in het ervaren van thuisgevoel. Een van de bestuurders 

geeft aan dat het thuisgevoel dat hij heeft bij het sportpark puur gebaseerd is op herinneringen: 

‘Als ik op een andere locatie zit, zou ik wel enorm moeten wennen… Dat heeft te maken met het 

aantal jaren dat je hier zit. Dat heeft te maken met herinneringen hier bij het sportpark. We hebben 

ooit nog veld 5 gehad, we hebben hier naast veld 3 nog de oude kleedkamers gehad. Ik denk zelf 

persoonlijk dat we over een jaar of 10/15 wel gefuseerd zijn met VCB en dat hier huizen staan en wij 

een stuk verder zitten. Dit is puur herinneringen en voor de rest niks... Ik weet hier nog van alles, 

welke wedstrijden er gebeurde, wat er daar gebeurde en wat er toen gebeurde. Dat zit er allemaal 

in.’ (R1, bestuurslid) 

Naast de herinneringen aan het sportpark zijn er ook specifieke momenten die zorgen voor een 

thuisgevoel. Een paar respondenten geven aan dat het behalen en vieren van een kampioenschap 

het thuisgevoel positief beïnvloedt. Een voorbeeld hiervan dat door een van de respondenten wordt 

benoemd, is het behalen van het Nederlands kampioenschap van de afdelingskampioenen in 1974: 

‘Dat vergeet je nooit meer. Als broekie van 15 toen SSS 1 kampioen werd in 1974 in Zeist. Toen ging ik 

als enige broekie mee. Dat vond ik geweldig daar… We komen daar als boeren uit een dorp. Er was 

helemaal geen aandacht voor ons. Maar we hebben wel het Nederlands kampioenschap 

binnengehaald en dat doet me wel goed. Dat zijn wel herinneringen inderdaad, dat blijft altijd bij. Die 

herinneringen. Ik weet nog goed, kan het hier nog voor doen. Het winnende doelpunt. Dat zit nog zo 

op mijn netvlies. Echt geweldig.’ (R6, lid supportersvereniging) 

Ook het kampioenschap tegen VCB wordt meermaals genoemd. Een speler beschrijft dit als volgt: 

‘Of het kampioenschap uit bij VCB dat hier gevierd werd. Dan voel je je toch wel meer thuis dan 

wanneer je hier in de stromende regen een wedstrijd hebt gespeeld en daarna in een lege kantine 

gaat zitten. Het bier smaakt er niet minder om, maar het maakt het wel minder thuis.’  

(R9, speler/trainer) 

Naast de kampioenschappen, worden een aantal andere momenten genoemd die zorgen voor een 

thuisgevoel. De wedstrijd tussen SvSSS en Feyenoord in 1983, de clubavonden op donderdag, het 

jeugdkamp en het ‘koe poepen’ worden genoemd. Bij het koe poepen werd het veld onderverdeeld 

in verschillende vakken, welke verbonden waren aan een lotnummer. Men kon lootjes kopen en het 

vak waarin de koe zou poepen, kreeg een prijs, zie Figuur 5 – ‘Koe poepen’. 
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Figuur 5 – ‘Koe poepen’ 

Ook de mindere momenten zorgen bij de respondenten voor een thuisgevoel. Een voorbeeld hiervan 

is het overlijden van clubscheidsrechter Henk den Ouden, dat door een van de bestuursleden als 

volgt wordt beschreven: 

‘Dan kun je zien dat er thuisgevoel is bij SSS. Want als je dat zag daar, kreeg je kippenvel over je 

armen heen... Iedereen was daar aanwezig en leefde mee… Toen kon je wel zien dat SSS een grote 

familie is... Op zulke momenten kun je dat zien, als iedereen voor elkaar klaar staat.’ (R5, bestuurslid) 

Kortom, zijn herinneringen enorm van belang om jezelf thuis te voelen. Zowel de positieve 

momenten als kampioenschappen en het jeugdkamp en de negatieve momenten, als het overlijden 

van clubscheidsrechter Henk den Ouden, zorgen voor een versterkt thuisgevoel. 

Fysieke omgeving 

Aan de respondenten is gevraagd waar zij zich binnen het sportpark het meeste thuis voelen. De 

antwoorden daarop waren verschillend. De meeste respondenten geven aan zich het meest thuis te 

voelen op of rondom de velden. Daarnaast is de kantine een plek die bij de respondenten een 

thuisgevoel oproept. Een van de respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘De kantine natuurlijk. We hebben een hartstikke mooie kantine, altijd gezellig. Je kunt met iedereen 

praten, met iedereen buurten. Het hart van de club.’ (R10, speler/scheidsrechter) 

De plek waar men zich het meeste thuis voelt bij de sportvereniging kan ook over de tijd veranderen. 

Bijvoorbeeld wanneer men stopt met een bepaalde functie, zoals door een van de respondenten 

wordt beschreven:  

‘Ja vroeger was dat wel in het veld als trainer zijnde, maar nu is het helemaal anders. Nu voel ik me 

meer thuis in de kantine.’ (R6, lid supportersvereniging) 
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Naast deze verschillende plekken, werd ook het defect van de douches meermaals genoemd. Dat de 

douches al een lange tijd kapot zijn en nog steeds niet zijn gemaakt werkt belemmerend op het 

thuisgevoel van de leden. Een van de respondenten beschrijft dit als volgt: 

‘Het zou fijn zijn als die douches gemaakt worden, dan heb je een normaal thuis.’ (R9, speler/trainer) 

Kortom verschilt het per persoon waar zij zich het meeste thuis voelen binnen het sportpark. Deze 

favoriete plek kan ook veranderen, bijvoorbeeld bij het veranderen van een bepaalde rol. Hoewel de 

voorzieningen als tribune en kleedkamers niet worden benoemd als bevorderend voor het 

thuisgevoel, wordt het ontbreken van de voorzieningen, als belemmerend ervaren. Het defect van de 

douches, waardoor de leden zich niet op kunnen frissen na het voetballen zorgt voor een verminderd 

thuisgevoel bij de leden.  

Type sport 

Het type sport, in dit geval voetbal, speelt voor de meeste respondenten een grote rol in het ervaren 

van thuisgevoel. Wanneer SvSSS zou besluiten te veranderen in bijvoorbeeld een hockeyvereniging, 

haken veel respondenten af, zo geeft ook een bestuurslid aan: 

‘Nee, nee. Ik ben wel van het voetbal. Dan had ik niet zo’n gevoel gehad. Dan was ik hier niet 

gekomen, ik ben puur voor de voetbalclub gekomen.’ (R5, bestuurslid) 

Echter, geeft ook een aantal leden aan, dat het voor hen niet van belang is welke sport beoefend 

wordt. Een van de respondenten geeft aan dat de sport die door haar kinderen is gekozen, leidend is 

geweest in het lidmaatschap bij de vereniging: 

‘Het komt doordat ik er door mijn kinderen in ben gerold. Als zij waren gaan hockeyen of tennissen, 

dan was het waarschijnlijk wel hetzelfde geweest.’ (R4, kantinemedewerkster) 

Kortom is het type sport voor de meeste leden belangrijk. Echter, is de reden waarom je lid wordt 

van een vereniging van invloed op het belang van de sport die wordt beoefend. Voor leden die 

wegens de sport lid zijn van SvSSS is het belangrijk dat voetbal wordt beoefend. Voor leden die 

wegens de kinderen lid zijn van SvSSS, kan het minder belangrijk zijn dat het een voetbalvereniging is. 

Geografische locatie 

De geografische locatie van SvSSS is voor de meeste respondenten ook belangrijk. Een van de 

respondenten geeft aan mogelijk naar een andere vereniging te zijn gegaan wanneer SvSSS niet in 

Udenhout zou hebben gelegen: 

‘Het is lekker dichtbij. Ik woon zelf in Udenhout. Had het ergens anders gelegen, dan was ik misschien 

wel gaan kijken naar andere verenigingen.’ (R10, speler/scheidsrechter) 

Toch is de geografische locatie van SvSSS niet voor iedereen van belang. Een van de respondenten 

geeft aan dat het hem niks uit maakt waar SvSSS ligt, al vindt hij het wel makkelijk dat hij niet ver van 

SvSSS vandaan woont: 

‘Dat maakt mij niks uit… Nee, daar heb ik nooit naar gekeken… Maar hier pak ik het fietsje en rij ik zo 

naar huis toe hè. Laten we eerlijk zijn. Als jij uit kunt gaan in Udenhout, of uit kunt gaan in Eindhoven, 

dan kies je eerder voor Udenhout.’ 

Het belang van de geografische locatie verschilt ook in de rol die men bij de club heeft. Een van de 

respondenten geeft aan dat de geografische locatie van SvSSS voor zijn lidmaatschap als speler wel 

belangrijk is, maar voor zijn lidmaatschap als trainer niet: 

Het is in principe voor mij niet zo heel belangrijk… Voor de gezelligheid is het belangrijk dat de 

vereniging in Udenhout ligt, zodat je kunt drinken. Dus voor SSS als gezelligheidsvereniging vind ik het 
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fijn dat het in Udenhout ligt, omdat het een korte afstand is. Voor het voetbal op zich vind ik het niet 

heel erg en als trainer vind ik het prima om de auto te pakken. (R9, speler/trainer) 

Kortom, is het voor de meeste respondenten belangrijk dat SvSSS vlakbij de woonplaats ligt. Echter is 

dit niet voor iedereen enorm belangrijk en kan dit belang ook per reden van lidmaatschap 

verschillen. Zo kunnen leden, die lid zijn van SvSSS, voor de gezelligheid en om alcohol te kunnen 

drinken, veel waarde hechten aan de geografische locatie. Leden, die lid zijn van SvSSS voor het 

voetbal, kunnen minder waarde hechten aan de geografische locatie. 
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H4.2 Verenigbare elementen thuisgevoel 
Zoals de definiëring van thuisgevoel in dit onderzoek al beschrijft, is thuisgevoel persoonsgebonden 

en daardoor voor ieder individu anders. Echter, is er wel een aantal gemeenschappelijke elementen 

van thuisgevoel, die door de verschillende respondenten gedeeld worden. Uit de dataverzameling is 

een aantal elementen van thuisgevoel naar voren gekomen waar een sportvereniging wel, of juist 

niet, op kan sturen. Deze verenigbare en onverenigbare elementen van thuisgevoel worden 

beschreven en zijn direct en indirect afgeleid uit de resultaten die zijn benoemd in het voorgaande 

resultatenhoofdstuk. 

Onverenigbare symbolen 
Een viertal elementen van thuisgevoel zijn niet of moeilijk te organiseren door een sportvereniging. 

1. Ons-kent-ons-cultuur 

Een van de elementen waar een sportvereniging weinig invloed op heeft is de cultuur, in dit geval de 

ons-kent-ons-cultuur. De ons-kent-ons-cultuur ontstaat doordat met name Udenhoutse mensen 

actief zijn bij de verenigingen en zij kennen elkaar al vanuit het dorp, bijvoorbeeld doordat de leden 

naar dezelfde basisschool gingen. Deze kennismaking gebeurt extern en de sportvereniging heeft hier 

weinig invloed op. 

2. Symbolen 

Een ander element waar een sportvereniging weinig invloed op heeft, is de symbolen. Eerder werd al 

duidelijk dat de symbolen waar een vereniging wel invloed op heeft, oftewel de klassieke symbolen 

als het clublogo, de clubkleuren en het clublied, weinig invloed hebben op het thuisgevoel. Het zijn 

vooral de leden gemaakte symbolen die betekenis geven in het thuisgevoel. Deze symbolen, als het 

lied van Gerard Joling, ontstaan plotseling tijdens gebeurtenissen en de betekenis die de symbolen 

hebben is per lid verschillend, omdat ieder lid zijn eigen betekenis geeft aan deze symbolen. Hierdoor 

is het lastig voor een vereniging om hierin te sturen. 

3. Type sport 

Een ander element van thuisgevoel dat door een sportvereniging moeilijk te organiseren is, is het 

type sport. Zoals Stokvis al benoemde, is een vereniging opgericht met een bepaald doel. In deze 

casus is dat het aanbieden van de sport voetbal. Wanneer een lid zich niet thuis voelt bij een 

voetbalvereniging door het type sport, kan een vereniging hier niet op sturen. 

4. Geografische locatie 

Naast het type sport, is de geografische locatie van een sportvereniging ook moeilijk om door een 

sportvereniging te veranderen. Naast dat het praktisch niet makkelijk is om een sportvereniging te 

verhuizen naar een andere locatie, brengt het ook een groot nadeel met zich mee. Zoals eerder al 

werd benoemd zijn met name de herinneringen die plaats vinden op een sportpark die zorgen voor 

een thuisgevoel. Wanneer een sportvereniging verhuist naar een andere locatie, verhuizen deze 

herinneringen niet mee.  

Verenigbare symbolen 
Echter zijn er 10 verenigbare elementen waar de sportvereniging wel invloed op kan uitoefenen. De 

verenigbare elementen worden in deze paragraaf behandeld. In H7.2 Aanbevelingen wordt dieper op 

deze verenigbare elementen ingegaan en worden toepasbare aanbevelingen gedaan om als 

sportvereniging op deze verenigbare elementen in te spelen. 
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1. Respect en veiligheid 

Eén van de respondenten gaf aan dat het respect bij SvSSS ver zoek is. Daarnaast gaf een aantal 

respondenten aan dat veiligheid een sleutelrol speelt in het thuisgevoel. Wanneer men zich niet 

veilig voelt, voelt men zich ook niet thuis. Respect en veiligheid is een thema, dat middels beleid te 

verbeteren is en hierdoor een verenigbaar element van thuisgevoel. 

2. Mobiliteit 

Ook mobiliteit speelt een rol in het thuisgevoel. Verschillende respondenten gaven aan, dat het 

thuisgevoel wordt bedreigd, wanneer men niet meer mobiel genoeg is om naar het sportpark te 

komen. Mobiliteit is een thema, dat middels beleid en (fysieke) aanpassingen aan het sportpark te 

verbeteren is en hierdoor een verenigbaar element van thuisgevoel. 

3. (Mis)communicatie en aanwezigheid bestuur 

Tevens wordt het handelen van het bestuur door verschillende respondenten bekritiseerd. Hoewel 

wordt aangegeven, dat men de bestuursleden respecteert voor de tijd en energie die zij er insteken, 

wordt de (mis)communicatie vanuit het bestuur en de minimale aanwezigheid van de bestuursleden 

op de vereniging, benoemd als negatieve elementen voor het thuisgevoel. Ook het verbeteren van 

de communicatie en vaker aanwezig zijn op de vereniging zijn middels beleid twee verenigbare 

elementen van thuisgevoel. 

4. Vrijwilligerstekort 

Ook het vrijwilligerstekort wordt door de respondenten benoemd als bedreiging van het thuisgevoel. 

Er zijn te weinig vrijwilligers, waardoor een kleine groep vrijwilligers te veel vrijwilligerstaken 

uitvoeren, wat makkelijk op kan worden gevangen door nieuwe vrijwilligers. Het werven van 

vrijwilligers kan middels beleid worden opgelost en hierdoor een verenigbaar element van 

thuisgevoel. 

5. Socialisatie ouders jongste jeugd 

Een van de factoren, waardoor er sprake is van een tekort aan vrijwilligers, is de mislukte socialisatie 

van de ouders van de jongste jeugd. Veel van deze ouders zien de sportvereniging als ‘haal- en 

brengservice’ en zijn niet betrokken bij de vereniging. Het betrekken van de ouders en succesvol 

socialiseren van nieuwe leden, is middels beleid te verbeteren en hierdoor een verenigbaar element 

van thuisgevoel. 

6. Waardering 

Ook waardering is een enorm belangrijke factor om jezelf thuis te voelen. Waardering werd door 

bijna iedere respondent benoemd als element om je thuis te voelen bij de vereniging. Zeker bij de 

respondenten die actief zijn als vrijwilliger, speelt waardering een belangrijke rol. De erkenning van 

vrijwilligers middels woorden en attenties werd eerder benoemd als belangrijk voor het gevoel 

gewaardeerd te worden. Deze waardering kan middels beleid worden geborgd en is hierdoor een 

verenigbaar element van thuisgevoel. 

7. Creëren herinneringen 

De herinneringen die de respondenten hebben aan SvSSS is een van de belangrijkste elementen van 

thuisgevoel. Het is dan ook van belang dat meer herinneringen gecreëerd worden. Hoewel het de 

leden zelf zijn die deze herinneringen maken, kan de vereniging middels het organiseren van 

activiteiten wel de mogelijkheid en ruimte bieden om deze herinneringen te maken. Daardoor is dit 

ook een verenigbaar element van thuisgevoel. 
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8. Betrekken oudere jeugd 

Een groep die volgens een van de respondenten extra aandacht nodig heeft om het thuisgevoel bij 

deze groep te vergroten/te behouden is de groep oudere jeugd. Er wordt voor deze groep te weinig 

activiteiten naast het voetbal aangeboden, waardoor de groep minder snel herinneringen creëert en 

het hierdoor mogelijk moeilijker heeft om zich thuis te voelen bij SvSSS. Middels beleid is dit 

probleem op te lossen en hierdoor is het een verenigbaar element van thuisgevoel. 

9. Borgen herinneringen 

Naast het creëren van herinneringen, wordt ook de borging van deze herinneringen door de 

respondenten benoemd als element van thuisgevoel. De herinneringen kunnen middels 

documentatie worden geborgd en zijn daardoor een verenigbaar element. 

10. Fysieke omgeving 

Hoewel de fysieke omgeving niet enorm van belang is voor het thuisgevoel, is het wel belangrijk voor 

leden dat de faciliteiten het doen. Iets wat nu enorm speelt, zo blijkt uit de interviews, is dat de 

douches op het moment van onderzoek defect zijn. Het in orde hebben van de faciliteiten is een 

verenigbaar element. 
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H5. Analyse 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten, die zijn vergaard uit de dataverzameling, 

gekoppeld aan het theoretisch kader. Allereerst wordt ingezoomd op de theorieën, die gesteld 

worden door Després (1991) en Moore (2000). Vervolgens worden de resultaten uit het onderzoek 

vergeleken met de theorieën van Duyvendak (2011) en Stokvis (u.p.) over beloningness en 

socialisatie. Als laatste worden de resultaten uit het onderzoek vergeleken met de theorie uit het 

PPP-model of Place Attachment van Scannell & Gifford, het belangrijkste raamwerk in deze studie.  

Geborgenheid en veiligheid 
Veiligheid en geborgenheid zijn een belangrijk onderdeel in het ervaren thuisgevoel. Zoals in het 

voorgaande hoofdstuk werd benoemd, wordt veiligheid niet zozeer benoemd als direct element, 

waardoor men zich thuis voelt, maar wanneer de respondenten zich niet veilig voelen, ervaren zij 

geen thuisgevoel meer. Daarnaast wordt geborgenheid door één van de respondenten benoemd als 

term die refereert naar thuisgevoel. Dit komt overeen met de onderzoeksresultaten van Després 

(1991), die suggereert dat ‘thuis’ een plek is, die voorziet in psychologische basisbehoeften als 

veiligheid en geborgenheid. Geborgenheid en veiligheid zijn dus elementen van thuisgevoel, die 

kunnen worden ervaren in de context van de sportvereniging. Met name de afwezigheid van deze 

elementen is voelbaar in het ervaren thuisgevoel. 

Gevoel van controle en eigendom 
Naast veiligheid en geborgenheid kan ook een gevoel van controle en eigendom zorgen voor een 

thuisgevoel. Eén van de bestuurders geeft aan dat SvSSS als een stukje van hem voelt, terwijl andere 

respondenten dit gevoel niet benoemen. Het gevoel van controle en eigendom wordt ook door 

Després (1991) benoemd. Després geeft aan dat een gevoel van eigendom voor sommigen van 

belang is bij het hebben van een thuisgevoel. Een gevoel van controle en eigendom kan dus spelen in 

de context van de sportvereniging, al is dit gevoel niet vanzelfsprekend. 

Tijd 
Ook speelt tijd een rol in het proces van jezelf thuis voelen bij een sportvereniging. Dit blijkt uit de 

interviews met twee respondenten die op een later moment bij SvSSS zijn gekomen. Dit wordt ook 

benoemd door Moore (2000). Hij stelt dat hoe meer tijd men op een bepaalde plaats is, hoe meer 

men de mogelijkheid heeft tot het aangaan van sociale connecties. Deze sociale connecties 

resulteren in een emotionele connectie met een fysieke plek, in dit geval het sportpark van SvSSS. 

‘Belongingness’  
Duyvendak beschrijft dat beloningness uit verschillende componenten bestaat: 

‘Wat als thuis wordt ervaren, ontwikkelt zich vanuit een dialectiek tussen wat bij de plek hoort en wat 

niet; wat is geestelijk dichtbij en wat is ver weg; wat voelt als ‘van binnen’ en wat niet; die als 'wij' 

worden beschouwd en die als 'anderen' worden bestempeld’ (Duyvendak, 2011). 

Uit de onderzoeksresultaten is een aantal elementen naar voren gekomen die bij wel of niet bij ‘de 

plek’ horen. Met name de ons-kent-ons-cultuur, het dorpse karakter en het lage verloop worden 

benoemd als kenmerken van de vereniging. Wat niet bij de club hoort is het stadse karakter, waar 

sprake is van een hoog verloop en men elkaar niet kent. 

Daarnaast gaven verschillende respondenten aan wat het verschil is tussen “die als ‘wij’ worden 

beschouwd’ en die als ‘anderen’ worden beschouwd”. De ‘wij’ zijn met name de Udenhoutse jongens 

die van jongs af aan bij de club zitten. De jongens waarvan de ouders op zaterdag of zondag naast de 

kant staan. Het is te makkelijk om te concluderen dat het tegenovergestelde van deze Udenhoutse 

jongens, die van jongs af aan bij de club zitten, als ‘anderen’ worden beschouwd. Zoals eerder 
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beschreven is het voor nieuwkomers inderdaad lastig om meteen te aarden in de vereniging. Echter, 

geven de nieuwkomers ook aan dat zij na een korte periode geaccepteerd en gewaardeerd zijn. 

Socialisatie 
Stokvis beschrijft dat de club kan functioneren in een omgeving, waarin mensen al in zekere mate 

gesocialiseerd zijn in de waarden en normen van de club. Mogelijk geldt dat ook in de situatie van de 

twee nieuwkomers. Beide nieuwkomers hebben een voetbalachtergrond, hebben ervaring in het 

participeren in een vereniging en waren al bekend met SvSSS. Mogelijk dat deze eigenschappen 

ervoor hebben gezorgd, dat de socialisatie minder werk kostte. 

Echter stelt Stokvis ook dat hier nooit volledig sprake van kan zijn, aangezien een club met een 

bepaald doel is opgericht. Daarom worden leden binnen de club ook zelf gesocialiseerd, zodat zij zich 

de waarden en normen, die binnen de club centraal staan, geheel eigen maken. Een voorbeeld, 

waarin sprake was van een verschil tussen de waarden en normen van SvSSS en een van de 

nieuwkomers, werd duidelijk in de ons-kent-ons-cultuur. De nieuwkomer had moeite met het 

toepassen van veranderingen, dankzij de ons-kent-ons-cultuur. De nieuwkomer gaf hierbij aan, dat er 

binnen de vereniging bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met of iemand de zoon is van 

bijvoorbeeld de voorzitter of de hoofdsponsor.  

Van socialisatie naar invulling kaderfuncties 
Stokvis stelt dat degene die vrijwilligerstaken op zich nemen ‘zo sterk gesocialiseerd zijn in de 

waarden en normen van de club dat zij dit op een gegeven ogenblik als een vanzelfsprekende 

verplichting beschouwen.’ Dit wordt in de onderzoeksresultaten bevestigd. Een van de bestuurders 

beschreef dit treffend in het resultatenhoofdstuk door aan te geven zich thuis te voelen bij SvSSS en 

het daardoor hartstikke leuk te vinden om dingen op te pakken voor de jeugd en voor SvSSS in het 

algemeen. Ook het gegeven, dat men zich thuis moet voelen op de club om vrijwilligerswerk te doen, 

werd bevestigd, doordat een van de respondenten aan gaf dat hij niks voor de club zou doen als hij 

zich niet thuis zou voelen. 

In het onderzoek zijn geen casussen naar voren gekomen, waarbij de socialisatie bij de vereniging 

moeite kostte of is mislukt. Echter, wordt door een respondent aangegeven, dat de socialisatie bij de 

ouders van de jongste jeugd niet goed lukt. De ouders zien de vereniging als ‘haal- en brengservice’ 

en zijn niet betrokken bij de vereniging. 

Place attachment  
In dit deel van de analyse wordt de data die vergaard is vergeleken met het PPP-model van Scannell 

& Gifford (2017). Zoals eerder benoemd, begint dit model met de dimensie persoon, gevolgd door de 

dimensies proces en plaats. 

Persoon 
De eerste dimensie richt zich op de persoon of ‘the actor’. Deze dimensie richt zich op de 

persoonlijke herinneringen en ervaringen, persoonlijke groei, religie en historische ervaringen, 

waarden en symbolen. 

Persoonlijke herinneringen en ervaringen 

Persoonlijke herinneringen en ervaringen zijn belangrijk in het ervaren thuisgevoel. Zoals benoemd in 

het resultatenhoofdstuk, zorgen sommige herinneringen en ervaringen voor een positieve invloed op 

het thuisgevoel, terwijl andere herinneringen en ervaringen dat thuisgevoel juist verminderen. Dit 

geldt voor algemene persoonlijke herinneringen en ervaringen op het sportpark, maar ook voor 

specifieke momenten als kampioenschappen of het overlijden van clubleden. Scannell & Gifford 

(2017) benoemen deze persoonlijke herinneringen en ervaringen ook in haar PPP-model. Zij geven 
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aan, dat plaatsverbondenheid sterker wordt ervaren in omgevingen, die persoonlijke herinneringen 

en ervaringen oproepen. 

Persoonlijke groei 

Een ander element binnen de persoon dimensie van het PPP-model is persoonlijke groei. Dit element 

is door geen enkele respondent benoemd en lijkt daardoor in de context van de sportvereniging niet 

van invloed op het thuisgevoel. 

Religie 

Ook religie kan van invloed zijn op het ervaren thuisgevoel. Door religie worden de betekenissen van 

bepaalde plaatsen verheven tot de status van heilig (Gifford & Scannell, 2017). Echter wordt religie 

door geen enkele respondent benoemd. Bij SvSSS speelt religie dus geen rol, maar mogelijk is dit bij 

religieuze sportverenigingen wel het geval. 

Historische ervaringen, waarden en symbolen 

Hoewel SvSSS een aantal symbolen kent, als het clublogo en clublied, wordt dit door de 

respondenten niet als belangrijk beschouwd als element voor het thuisgevoel. Zoals in het 

resultatenhoofdstuk beschreven staat, wordt meer waarde gehecht aan de symbolen die ontstaan 

tijdens bepaalde gebeurtenissen.  

Wel worden de historische ervaringen als belangrijk beschouwd in het ervaren thuisgevoel. Evenals 

persoonlijke herinneringen, worden de gemeenschappelijke herinneringen van de respondenten ook 

vaak benoemd als element van thuisgevoel. Het Nederlands kampioenschap van de 

afdelingskampioenen in 1974, de wedstrijd tegen Feyenoord in 1983 en het recente kampioenschap 

tegen VCB in 2017, wordt door diverse respondenten benoemd.  

Scannell & Gifford (2017) beschrijft de gedeelde historische ervaringen, waarden en symbolen als 

verbindende factor in het gemeenschapsproces waarin groepen gehecht raken aan plaatsen. Bij 

SvSSS zijn de historische ervaringen en waarden belangrijk in het ervaren van thuisgevoel. De 

klassieke symbolen zijn minder relevant voor het ervaren van thuisgevoel, terwijl eigen gemaakte 

symbolen wél van invloed zijn op het thuisgevoel. 

Proces 
De tweede dimensie richt zich op het proces of ‘psychological process’. Dit betreft de manier waarop 

individuen en groepen zich tot een plaats verhouden en de aard van de psychologische interacties, 

die binnen de plaats plaatsvinden. Deze dimensie wordt onderverdeeld in drie aspecten, namelijk: 

affect, cognitie en gedrag. 

Affect 

SvSSS roept verschillende emoties op bij de respondenten. Emoties die door de respondenten 

benoemd worden, zijn ontspanning, rust, enthousiasme, energievol, vrolijkheid en positiviteit. 

Daarnaast wordt thuisgevoel als emotie benoemd, die opkomt wanneer men het sportpark op loopt.  

Cuba & Hummon (1993) beschrijven in Scannell & Gifford (2017), dat bij verbondenheid van een 

persoon met een plaats er altijd sprake is van een emotionele band met de plaats. Relaties met een 

plaats kunnen een scala aan emoties vertegenwoordigen, van liefde en tevredenheid tot angst, haat 

en ambivalentie. Scannell & Gifford (2017) benoemen daarnaast, dat een bepaalde plaats als 

betekenisvolle plek kan worden ervaren, maar dat dit niet betekent dat die band per se positief hoeft 

te zijn. Zo kunnen ongelukkige of traumatische ervaringen op een plaats negatieve gevoelens of zelfs 

afkeer ervan veroorzaken. 

Een voorbeeld hiervan is het gebrek aan handelen van het bestuur na een gewelddadig incident 

tijdens een seniorenwedstrijd, waarin een scheidsrechter huilend van het veld af is gelopen. Door dit 
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incident behield de betreffende scheidsrechter negatieve gevoelens over aan het fluiten van 

seniorenwedstrijden, met als gevolg dat hij toentertijd is gestopt met het fluiten van 

seniorenwedstrijden en zijn thuisgevoel tijdelijk weg was. 

Cognitie 

De verbondenheid die men voelt met SvSSS verschilt enorm, waarbij sommige leden aangeven zich 

verbonden te voelen met SvSSS. Daarnaast verschilt het per persoon wat SvSSS voor hem of haar 

betekent. Waar SvSSS voor de een enorm veel betekent, betekent SvSSS voor een ander niet zoveel.  

Scannell & Gifford (2009) beschrijven dat thuisgevoel cognitieve elementen bevat. Het gaat bij 

cognitie om welke manier men zich verbonden voelt tot een plaats en welke betekenis men geeft 

aan een plaats. Die verbondenheid en betekenisgeving uit de literatuur komt dus ook terug in de 

empirie. 

Gedrag 

Scannell & Gifford (2009) beschrijven, dat plaatsverbondenheid wordt getypeerd door gedrag, dat de 

nabijheid in stand houdt en bestaat uit een positieve, affectieve band tussen een individu en een 

specifieke plaats. In de empirie komt dit terug doordat sommige respondenten aangeven 

vrijwilligerstaken op zich te nemen, omdat zij zich thuis voelen. 

Scannell & Gifford (2009) benoemen ook dat dichtbij de bepaalde plaats blijven een belangrijk 

kenmerk van plaatsverbondenheid is. In de onderzoeksresultaten wordt dit gegeven niet benoemd 

en lijkt hierdoor niet van invloed in de context van de amateurclub. Mogelijk verandert dit wanneer 

men beroepsmatig actief is voor een professionele sportclub. 

Plaats 
De derde dimensie richt zich op de plaats. Er wordt gekeken naar de sociale banden en het gevoel 

van vertrouwen in andere leden, de community of interest, community of place en fysieke 

plaatskenmerken. 

Sociale banden en vertrouwen in andere mensen 

De sociale banden binnen SvSSS hebben een positieve invloed op het ervaren thuisgevoel. Vooral de 

ons-kent-ons-cultuur, die in het resultatenhoofdstuk uitgebreid is beschreven, is enorm belangrijk 

voor het thuisgevoel dat men heeft bij SvSSS. Het belang van die sociale banden is ook terug te zien 

in de literatuur. Scannel & Gifford (2009) stellen dat de sociale plaatsverbondenheid met een plaats 

is gebaseerd op sociale banden en een gevoel van vertrouwen met de mensen in de buurt. Mensen 

zijn gehecht aan plaatsen, die sociale relaties en groepsidentiteit vergemakkelijken. 

Community of interest 

Voetbal speelt voor de meeste respondenten een grote rol in het ervaren thuisgevoel. Wanneer 

SvSSS een hockeyvereniging zou zijn, haken veel respondenten af. Scannell & Gifford (2009) 

benoemen die gezamenlijke interesse, in dit geval voetbal, als belangrijk voor het gevoel van 

gemeenschap. Echter, geeft ook een aantal leden aan, dat het voor hun niet van belang is welke 

sport beoefend wordt. Een van de respondenten geeft aan, dat de sport die door haar kinderen is 

gekozen, leidend is geweest in het lidmaatschap bij de vereniging. 

Community of place 

De geografische locatie van SvSSS is voor de meeste respondenten ook belangrijk. Scannell & Gifford 

(2009) benoemen die verbondenheid in geografische locatie, als belangrijk gevoel van gemeenschap. 

Echter is de geografische locatie van SvSSS niet voor alle respondenten belangrijk en verschilt dit ook 

in de rol die men heeft. Zo kan de geografische locatie belangrijk zijn, wanneer men lid is bij SvSSS, 

wegens de gezelligheid en het drinken van een alcoholische versnapering, terwijl de geografische 

locatie in de rol van trainer minder van belang is. 



Thuisgevoel op de sportvereniging | Rob van de Ven 
 

 

40 

Fysieke plaatskenmerken 

Daar waar Duyvendak (2009) met het begip ‘haven’ aangeeft dat fysieke plaatskenmerken een rol 

spelen in het ervaren thuisgevoel, daar beschrijven Scannell & Gifford (2017) dat mensen niet direct 

gehecht raken aan fysieke plaatskenmerken. Dit onderzoek sluit aan bij de uitspraken uit de theorie 

van Scannell & Gifford, want geen enkele respondent heeft de fysieke plaatskenmerken benoemd als 

element van thuisgevoel. Echter, werden wel de defecte douches meerdere malen benoemd. Hoewel 

de fysieke plaatskenmerken dus geen directe invloed hebben op het thuisgevoel, heeft het wel een 

indirecte invloed. Wanneer bepaalde voorzieningen ontbreken, heeft dit een negatieve invloed op 

het thuisgevoel.  
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H6. Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: Welke betekenis geven leden van een 

sportvereniging aan het ervaren thuisgevoel op de vereniging en wat zijn hiervan de 

beleidsimplicaties op verenigingsniveau? Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 

voetbalvereniging SvSSS.  

Uit de literatuur blijkt dat verschillende elementen invloed hebben op het ervaren thuisgevoel. De 

belangrijkste elementen hiervan zijn: veiligheid en geborgenheid, tijd, persoonlijke ervaringen op een 

plaats, symbolische betekenissen, emotie, verbondenheid, gedrag, community of interest, 

community of place en fysieke plaatskenmerken. 

Uit de resultaten blijkt dat leden verschillende betekenissen geven aan het begrip thuisgevoel en 

verschillende elementen benoemen die een positieve of negatieve invloed hebben op het ervaren 

thuisgevoel. De belangrijkste elementen die uit de betekenissen van leden komen zijn: de ons-kent-

ons-cultuur, het dorpse karakter van de vereniging, veiligheid en respect, het gevoel gewaardeerd te 

worden en jezelf te kunnen zijn, het gevoel erbij te horen en de herinneringen die men heeft bij de 

fysieke plaats. 

Hoewel elementen als de ons-kent-ons-cultuur, symbolen, het type sport en de geografische locatie 

van de vereniging moeilijk aan te passen zijn door een sportvereniging, is een aantal andere 

elementen middels beleid te organiseren door de sportvereniging. Deze elementen zijn: respect- en 

veiligheid, mobiliteit, (mis)communicatie en aanwezigheid bestuur, het vrijwilligerstekort, socialisatie 

van ouders van de jongste jeugd, waardering, het aanbieden van een ontspannings- en rustfunctie, 

het creëren van herinneringen, het betrekken van de oudere jeugd, het borgen van herinneringen en 

het in orde hebben van de fysieke omgeving. 

Het is voor verenigingen belangrijk om aandacht te besteden aan deze elementen, omdat dit het 

thuisgevoel bij leden verhoogt, wat wenselijk is voor de sportvereniging. Thuisgevoel verbindt leden 

aan de vereniging en zorgt voor de invulling van vrijwilligersfuncties. Met het oog op de 

toekomstbestendigheid van de sportvereniging is het dus belangrijk om in te zetten op het creëren 

en borgen van een thuisgevoel bij leden.  
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H7. Discussie 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 12 interviews en 3 observatiemomenten om inzicht te 

krijgen in de betekenisgeving van leden van Nederlandse sportverenigingen met betrekking tot het 

ervaren thuisgevoel en in hoe een vereniging dit kan organiseren. Doordat dit onderzoek één case 

betreft, kunnen de onderzoeksresultaten niet statistisch gegeneraliseerd worden naar algemene 

uitspraken over het thuisgevoel bij voetbalverenigingen in Nederland. Deze scriptie streeft, zoals 

beschreven in H3.4 Validiteit en betrouwbaarheid, naar ‘analytische generalisatie’.  

Resultaten en verwachting 
Uit de dataverzameling blijkt dat sociale contacten, herinneringen en waardering de belangrijkste 

elementen van thuisgevoel zijn, terwijl het fysieke aspect van de sportvereniging geen belangrijk 

element is. Dit ligt in lijn der verwachting met wat eerder in het theoretisch kader werd gesteld, 

namelijk dat het niet alleen de plaatsen zelf zijn, die belangrijk zijn voor het thuisgevoel, maar eerder 

de ervaringen op een plaats, die betekenis geven aan het ervaren thuisgevoel bij een bepaalde 

plaats.  

Theorie 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de betekenisgeving van leden van 

Nederlandse sportverenigingen met betrekking tot het ervaren thuisgevoel. Daarbij is gekeken welke 

elementen van thuisgevoel van invloed zijn op het ervaren van een thuisgevoel. Het PPP-model, dat 

is toegepast, heeft bijgedragen aan het achterhalen van deze elementen in de context van de 

sportvereniging. Met name de lens die het model bood op het gebied van herinneringen en de 

sociale plaats-dimensie is relevant gebleken voor dit onderzoek, aangezien andere modellen rondom 

thuisgevoel en plaatsverbondenheid zich met name op de fysieke aspecten richten. Daarnaast 

toonde het PPP-model aan dat niet ieder thema binnen het model van invloed is op de 

sportvereniging. Enkele onderdelen van het PPP-model waren minder relevant in de context van de 

sportvereniging. Zo zijn de thema’s persoonlijke groei en religie van de persoon-dimensie niet van 

belang geweest voor dit onderzoek, evenals het fysieke gedeelte van de plaats-dimensie. Daarnaast 

heeft de theorie van onder andere Duyvendak en Stokvis rondom belongingness, homogeniteit en 

socialisatie bijgedragen aan het weergeven van de relatie tussen thuisgevoel en socialisatie op de 

sportvereniging. Toepassing van deze theorieën heeft geresulteerd in toepasbare aanbevelingen in 

de praktijk, zie H7.2 Aanbevelingen. 

Thuisgevoel in toekomstig overheidsbeleid 
In de inleiding werd al geschreven dat dit onderzoek mogelijk een relevante functie kan hebben in de 

opvolging van het Nationaal Sportakkoord. Dit onderzoek biedt inderdaad nieuwe inzichten en 

daarnaast toepasbare oplossingen in de vorm van aanbevelingen, waardoor de positie van 

sportverenigingen in het sportlandschap versterkt kan worden. Daar waar sportverenigingen 

struggelen met het behouden van leden en vrijwilligers, biedt deze scriptie mogelijk interessante 

inzichten en praktische aanbevelingen over welke elementen wel of niet bijdragen aan een 

thuisgevoel. Hierdoor kan het thuisgevoel bij de leden worden versterkt met als resultaat, dat leden 

langer lid blijven en eerder geneigd zijn om een vrijwilligerstaak op zich te nemen.  

Limitaties  
Het onderzoek brengt naast haar nieuwe inzichten ook een aantal limitaties met zich mee. Allereerst 

hebben de observaties niet veel nieuwe inzichten opgeleverd. Buitenom dat het dorpse karakter van 

de vereniging en de ons-kent-ons-cultuur in de observaties bevestigd werden, vielen de opbrengsten 

uit de observaties tegen. Hieraan ligt mogelijk ten grondslag dat elementen van thuisgevoel niet met 

het blote oog te zien zijn. De observaties zijn daardoor niet toegepast in de beschrijving van de 

onderzoeksresultaten. De tweede beperking is het gebruik van de theorie rondom belongingness, 



Thuisgevoel op de sportvereniging | Rob van de Ven 
 

 

43 

homogeniteit en socialisatie. Deze theorieën zijn pas na de dataverzameling in het onderzoek 

verwerkt, waardoor dit in tegenstelling tot het PPP-model, op een inductieve manier in het 

onderzoek is verwerkt. Mogelijk hadden de interviews nog meer interessante data opgeleverd 

wanneer deze theorie in de topiclijst was verwerkt. 

H7.1 Suggesties vervolgonderzoek 
In dit onderzoek is meermaals genoemd dat SvSSS wordt getypeerd als een dorpse vereniging met 

een sterke ons-kent-ons-cultuur, waardoor men een thuisgevoel krijgt bij de club. Als vereniging, 

waar men zich niet thuis zou voelen werd door meerdere respondenten het stadse FC Tilburg 

benoemd. Interessant zou dan ook zijn om dit onderzoek te herhalen bij een stadse club, zoals FC 

Tilburg. Het zou interessant zijn om te kijken of leden van FC Tilburg zich thuis voelen bij FC Tilburg 

en welke elementen van thuisgevoel de leden van FC Tilburg benoemen in de context van de 

sportvereniging.  

H7.2 Aanbevelingen 
Verschillende elementen van thuisgevoel zijn maakbaar en hierdoor te organiseren door de 

sportvereniging. In deze paragraaf worden 10 beleidsaanbevelingen gedaan, die verenigingen 

kunnen toepassen om leden zich meer thuis te laten voelen. De beleidsaanbevelingen worden 

beschreven op basis van landelijke initiatieven, maar ook de vereniging specifieke context wordt in 

de aanbevelingen behandeld. De beleidsaanbevelingen zijn gebaseerd op de verenigbare elementen 

die zijn beschreven in H4.2 Verenigbare elementen thuisgevoel. 

1. Respect en veiligheid 
Respect en veiligheid is een sleutelelement voor het thuisgevoel. Initiatieven om respect en 

veiligheid op de vereniging te verhogen zijn bijvoorbeeld het aanstellen van een 

vertrouwenscontactpersoon, het verplichten van VOG’s voor kaderleden en het ontwikkelen van een 

gedragscode. Daarnaast kunnen diverse kosteloze cursussen worden gevolgd om de kennis binnen 

het bestuur of een veiligheids- of sportiviteitscommissie te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de 

cursus ‘Sociale Veiligheid op locatie (NOC*NSF, 2022). 

Naast de landelijke initiatieven, volgt ook een lokale aanbeveling gericht op SvSSS. Een van de 

respondenten benoemt dat de Sportiviteit, Respect en Veiligheidscommissie (SRV) enige tijd geleden 

middels een notitie een aantal zaken heeft aangedragen aan het bestuur om respect en veiligheid in 

de vereniging te borgen. Hier is door het bestuur echter geen vervolg aan gegeven. Het bestuur zou 

deze notitie nog eens kunnen bekijken en toepassen in de vereniging.  

2. Mobiliteit 
Verschillende respondenten gaven aan, dat het thuisgevoel wordt bedreigd, wanneer men niet meer 

mobiel genoeg is om naar het sportpark te komen. Sportverenigingen kunnen ervoor zorgen dat het 

sportpark goed bereikbaar blijft voor mensen die minder mobiel zijn en bijvoorbeeld afhankelijk zijn 

van een scootmobiel. Voor het bekostigen van deze maatregelen kan gebruik gemaakt worden van 

de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA). Daarnaast 

kunnen verenigingen een initiatief starten waarin mensen die niet meer mobiel genoeg zijn om 

zelfstandig naar het sportpark te komen, maar nog wel graag naar het sportpark zouden gaan, 

opgehaald en gebracht. Een soort van haal- en brengservice. 

3. (Mis)communicatie en aanwezigheid bestuur 
Goede communicatie van het bestuur is bevorderend voor het thuisgevoel. Bestuursleden kunnen de 

communicatie richting leden en vrijwilligers versterken door een periodieke update op de website en 

social media te plaatsen over de gang van zaken binnen de club, bijvoorbeeld over defecte douches.  

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
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Naast de (mis)communicatie wordt door enkele respondenten benoemd dat aanwezigheid van 

bestuursleden ook bevorderend werkt op het thuisgevoel. In de context van SvSSS vind men het 

jammer dat bestuursleden vaak niet aanwezig zijn op zaterdagen en bij kampioenschappen of 

successen van (jeugd)teams. Een van de bestuurders gaf aan dat ze een schema hebben waardoor bij 

iedere uitwedstrijd van het 1e elftal minimaal één bestuurslid aanwezig is. Mogelijk kan er ook zo’n 

schema gemaakt worden voor de zaterdagen. 

4. Vrijwilligerstekort 
Het vrijwilligerstekort wordt door de respondenten benoemd als bedreiging van het thuisgevoel. De 

manier van besturen is veranderd en de vrijwilligersfuncties zijn flexibeler geworden, zo blijkt uit een 

rapportage van o.a. NOC*NSF en het Mulier Instituut: 

‘Besturen gebeurt lang niet altijd vanuit de vaste rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Er zijn vaker duidelijke, begrensde taken die leuk zijn om te doen, te overzien zijn en aansluiten bij wat 

mensen wensen en kunnen. Er zijn vaker tijdelijke vrijwilligerstaken vanuit het bestuur te benoemen 

zoals de inrichting van een clubhuis of het versterken van het pedagogisch klimaat. Mensen willen 

voor een dergelijke rol graag persoonlijk worden uitgenodigd.’ (Ter Haar, van der Roest, Reitsma, 

Brandesma, & Meijs, 2017). 

Verenigingen kunnen haar vrijwilligersfuncties flexibiliseren en middels een persoonlijke benadering 

de leden verleiden om een van de vacante vrijwilligersfuncties op zich te nemen. 

5. Socialisatie ouders jongste jeugd 
Een van de factoren, waardoor er in deze casus sprake is van een tekort aan vrijwilligers, is de 

mislukte socialisatie van de ouders van de jongste jeugd. Een van de respondenten benoemde al een 

belangrijke factor waardoor de socialisatie van deze groep mislukt. Nieuwe leden kunnen zich via een 

formulier op de website aanmelden voor de vereniging, waardoor zij niet weten wat het 

verenigingsleven inhoudt.  

Om de socialisering van nieuwe leden, waaronder de ouders van de jongste jeugd, te verbeteren, kan 

het aanmeldformulier van de website worden verwijderd en nieuwe leden worden doorverwezen 

naar een contactpersoon die de nieuwe leden binnen de vereniging begeleidt. Hierdoor kunnen de 

waarden en normen van de vereniging worden overgebracht en zien de ouders de vereniging niet 

meer als ‘haal- en brengservice’. Hoewel dit op korte termijn wat tijd kost, betaalt dat zich op lange 

termijn terug door een dalende druk op de vrijwilligers. 

6. Waardering 
Waardering is een enorm belangrijke factor om jezelf thuis te voelen. De erkenning van vrijwilligers 

middels woorden en attenties wordt benoemd als belangrijk voor het gevoel gewaardeerd te 

worden. Een sportvereniging kan deze erkenning structureren door het in haar vrijwilligersbeleid op 

te nemen. Daarnaast kunnen diverse kosteloze cursussen worden gevolgd om de kennis binnen het 

bestuur of een vrijwilligerscommissie te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Online module 

vrijwilligersmanagement’ (NOC*NSF, 2022). 

7. Creëren herinneringen 
De herinneringen die leden hebben aan een vereniging is een van de belangrijkste elementen van 

thuisgevoel. Het is dan ook van belang dat een vereniging het creëren van herinneringen stimuleert. 

Verenigingen kunnen dit stimuleren middels het organiseren van activiteiten die herinneringen 

creëren. In de context van SvSSS kan dit bijvoorbeeld door het jeugdkamp te continueren en 

evenementen als het ouder-kindtoernooi en ‘koe poepen’ te herintroduceren. 
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8. Betrekken oudere jeugd 
Een groep die volgens een van de respondenten extra aandacht nodig heeft om het thuisgevoel bij 

deze groep te vergroten/te behouden is de groep oudere jeugd. Er wordt voor deze groep te weinig 

activiteiten naast de sport aangeboden, waardoor de groep minder snel herinneringen creëert en het 

hierdoor mogelijk moeilijker heeft om zich thuis te voelen bij de vereniging. Een van de redenen die 

wordt benoemd is de pubertijd en interesses die alle kanten op schieten. Verenigingen kunnen dit 

probleem oplossen door deze groep meer te betrekken bij de vereniging. Een mogelijkheid hiervoor 

is het toepassen van de ‘Jeugd participatieladder’. Middels deze participatieladder kunnen 

sportverenigingen proberen om de jeugd te betrekken in de activiteitencommissie, waardoor 

passende activiteiten worden georganiseerd. Acties die hieruit kunnen volgen als het ontwikkelen 

van een jeugdraad en het organiseren van meer activiteiten van deze doelgroep worden ook door de 

KNVB benoemd om junioren en jongvolwassenen te behouden voor de vereniging. 

9. Borgen herinneringen 
Naast het creëren van herinneringen, wordt ook de borging van deze herinneringen door de 

respondenten benoemd als element van thuisgevoel. Een mogelijke oplossing is het ontwikkelen van 

een boek waarin de geschiedenis en verhalen uit de historie van de sportvereniging wordt 

beschreven. Een ander idee is het aanbieden van een ‘online expositie’ waarin de geschiedenis van 

de vereniging wordt weergeven. Voetbalclub Willem II heeft recent ook een online expositie met 

succes uitgevoerd. 

10. Fysieke omgeving 
Werkende faciliteiten zijn belangrijk voor het ervaren thuisgevoel van leden. Het is dan ook 

belangrijk dat faciliteiten, zoals de eerder benoemde douches, werkzaam blijven. Een oplossing 

hiervoor is het indien mogelijk direct repareren van de faciliteiten of het aanbieden van een tijdelijk 

alternatief, bijvoorbeeld in de vorm van enkele nooddouches.  

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10686&m=1646293572&action=file.download
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/21768/infographic-junioren-jong-volwassenen-behouden-voor-club
https://www.willem-ii.nl/expositie125jaar/
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Persoonlijke reflectie 
Dit onderzoek was een leerzaam traject. Met name de literatuurstudie waarin ik voor mijn gevoel wel 

duizenden artikelen over thuisgevoel, place attachment, clubidentiteit, etc, etc. heb gelezen, zorgde 

voor een goede start van het onderzoek. Daarnaast waren de gesprekken met de verschillende 

respondenten interessant en op die manier heb ik mijn eigen vereniging ook op een andere manier 

leren kennen. De betrokkenheid van sommige respondenten is bewonderenswaardig. Daarnaast ben 

ik blij met de resultaten. Daar waar ik vooraf had gedacht dat de fysieke omgeving ook een grote rol 

zou spelen in het thuisgevoel van leden, bleek dat het de herinneringen waren die deze fysieke 

omgeving als ‘thuis’ laat ervaren. Ook ben ik blij dat ik deze resultaten kracht heb kunnen geven met 

praktische, implementeerbare aanbevelingen. 

Tot slot ben ik blij met de keuze voor dit onderzoeksonderwerp. Mijn kennis over de sociologische 

kant van de sportvereniging is middels dit onderzoek enorm gegroeid. Deze kennis komt dan ook 

enorm van pas wanneer ik dit na het afronden van de opleiding in de beroepspraktijk mag toepassen. 

Daarnaast ben ik blij dat ik mijn steentje heb kunnen en mogen bijdragen aan de 

toekomstbestendigheid van de sportvereniging.  
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Bijlage 1 – Topiclijst interviews 
Topiclijst semi-gestructureerde interviews 

Algemene vragen 

- Hoe oud ben je? 

- Waar woon je? 

- Hoe lang ben je al lid van SvSSS?  

- Ben je lid (geweest) van een andere sportclub? 

- Hoe ben je bij SvSSS terecht gekomen? 

- In welke rol ben je actief als lid van SvSSS? Is deze rol in de jaren veranderd? 

- Waarom ben je lid van SvSSS? 

Thuisgevoel algemeen 

- Wat versta je onder thuisgevoel? 

- Voel je je thuis bij SvSSS? 

- Waarom voel je je wel/niet thuis bij SvSSS? 

- Wie heeft de meeste invloed op dat je je thuis voelt en op welke manier? 

- Wat zou het thuisgevoel kunnen bedreigen of verminderen? 

- Op welke plaatsen voel je nog meer/wel thuis? 

- Hoe belangrijk is het voor jou om je thuis te voelen (bij SvSSS)? 

Persoon 

- Op welke momenten voel je je wel of niet thuis bij SvSSS? 

- Welke specifieke momenten geweest, waardoor je jezelf heel erg wel/niet thuis voelde bij 

SvSSS? 

- Welke specifieke ervaringen, waarden of symbolen, waardoor je jezelf heel erg wel/niet thuis 

voelde bij SvSSS? 

Proces 

- Welke emoties komen bij je op wanneer je bij SvSSS bent?  

- Op welke manier voel je je verbonden met SvSSS? 

- Wat betekent SvSSS voor jou? 

- Hoe komt jouw verbondenheid met SvSSS tot uiting? 

Plaats 

- Waar voel je je thuis bij SvSSS? 

- Voel je je vertrouwd of verbonden met de andere leden wanneer je bij SvSSS bent? 

- Wat zorgt voor die verbinding? 

o In hoeverre is de gemeenschappelijke interesse in voetbal van invloed op deze 

verbondenheid?  

o In hoeverre is de geografische locatie van SvSSS van invloed op deze verbondenheid?  

- Zou je je thuis voelen/ lid blijven, wanneer één of beide van deze factoren wegvalt? 

Afsluitende vraag 

Wat zou SvSSS kunnen doen om je meer thuis te laten voelen? 
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Bijlage 2 – Topiclijst observaties 
Aandachtspunten vooraf (daar waar mogelijk om waar te nemen):  

Observatiedoel: naar aanleiding van de data uit de afgenomen interviews nogmaals toetsen in 

hoeverre dat in de praktijk overeenkomt. Letten op: 

- Sociale interacties 

o Tussen leden 

o Tussen leden en vrijwilligers 

o Tussen vrijwilligers 

o Tussen niet-leden en leden 

o Tussen verschillende ‘soorten’ leden (man/vrouw, lang lid/kort lid) 

- Gespreksonderwerpen 

o SvSSS gerelateerd 

o Voetbal gerelateerd 

o Udenhout gerelateerd 

o Algemeen 

- Gedrag dat thuisgevoel uitstraalt 

- Invloed omgevingsfactoren op thuisgevoel  
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Bijlage 3 – Planning onderzoeksfasen 
Maand Acties  

November - Februari Verkenning en oriëntatie 
onderzoeksvraag.  

 

 Schrijven van 
onderzoeksopzet. 

 

Maart Uitvoeren van het onderzoek: 
uitwerken methode, uitvoeren 
van interviews en observaties 
en dataverwerking.  

 

April - Mei Data analyseren: Data uit 
interviews en observaties 
analyseren aan de hand van de 
wetenschappelijke theorie. 

 

Mei - Juni  Beschrijven van de resultaten  
Juni  Presentatie van de 

onderzoeksresultaten in een 
rapport. Interpretatie, 
conclusie, discussie en 
reflectie.  

 

Juni Mondelinge presentatie en 
verdediging. 

 

 

 


