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Samenvatting
In dit onderzoek wordt gekeken naar de verschillende arbeidsrelaties waarin trainer-coaches in de
sport werkzaam zijn. Er wordt gekeken naar trainer-coaches in dienst van verenigingen,
sportserviceorganisaties, een sportbond en trainer-coaches werkzaam als ZZP’ers. Het doel van het
onderzoek is om te kijken hoe de verschillende direct belanghebbenden (werkgever, inhuurder en
trainer-coach) de arbeidsrelaties beoordelen. Bij de direct belanghebbenden is navraag gedaan naar
kansen, belemmeringen, (on)mogelijkheden en wensen en behoeften.
De resultaten die voortkomen uit het onderzoek zijn geanalyseerd, door Lepak & Snell (1999) wordt
onderscheid gemaakt tussen vier kwadranten. Het onderscheid tussen de kwadranten geeft inzicht
bij een analyse wanneer organisaties voor een bepaalde arbeidsrelatie kiezen. De vier kwadranten
richten zich op ontwikkeling van menselijk kapitaal, het verwerven van menselijk kapitaal, het
contacteren van menselijk kapitaal en het creëren van menselijk kapitaal.
Daarnaast wordt de arbeidsmarkt in de sport vergeleken met de schets die gemaakt is door Koster
(2020). Beide beschrijvingen benadrukken dat de arbeidsrelaties die worden aangegaan in
toenemende mate een flexibel karakter hebben.
De resultaten met bijbehorende analyse geven een inzicht in hoe de arbeidsrelaties worden ervaren
en hoe deze in de toekomst verbeterd kunnen worden. Op basis van de inzichten zijn suggesties voor
vervolgonderzoek en aanbevelingen gedaan om de arbeidsmarkt voor trainer-coaches in de
toekomst te kunnen verbeteren.
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1. Inleiding
1.1.

Aanleiding

NOC*NSF heeft als missie om optimale sportomstandigheden te creëren voor iedere sporter binnen
Nederland, zowel op topsport- als op breedtesportniveau (NOC*NSF, z.d.). Voor het verhogen van de
sportparticipatie en het verbeteren van de (top)sportprestaties zijn goed opgeleide trainer-coaches
nodig. Een goede trainer-coach wordt gezien als ‘de sleutel naar een leven lang sportplezier’
(NOC*NSF, z.d.).
Het verantwoord begeleiden van sporters gebeurt niet altijd, een goede opgeleide trainer-coach kan
hier een rol in spelen. (NOC*NSF, z.d.1). In de meest recente cijfers kwam naar voren dat 90% van de
jeugdtrainers geen trainersdiploma heeft (Sportakkoord, 2018).
NOC*NSF heeft besloten om de regie in handen te nemen, met als doel de kwalitatieve en
kwantitatieve in-, door- en uitstroom van trainer-coaches te verbeteren. Dit wordt gedaan om de
effectiviteit van onder andere topsportprogramma’s te verbeteren (NOC*NSF, 2019). De cijfers uit
het adviesrapport (‘Leven lang leren van trainer-coaches’) van Boterenbrood (2017) ondersteunen dit
beeld. Zo heeft maar 2.6% van de ongeveer 500.000 actieve trainer-coaches een opleiding gevolgd
volgens de richtlijnen van de kwalificatiestructuur sport (KSS). Een samenwerking tussen NOC*NSF
en de opleiders uit de sport en het onderwijs moet leiden tot een vernieuwde opleidingsstructuur: de
doorlopende leerlijn voor trainer-coaches. Het doel van de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches
is een landelijke opleidingsstructuur vanaf zelfstandige trainer-coaches (niveau 3), waar de in- en
uitstroomeisen duidelijk zijn. Kwalitatief sterke opleidingspartners (onderwijsinstellingen en
sportbonden) zullen de opleidingen gaan verzorgen (NOC*NSF, z.d.). Daarnaast wil NOC*NSF een
bijdrage leveren aan het (verder) professionaliseren van het beroepenveld van de trainer-coach, met
als resultaat betaald werk binnen en buiten de sportsector (NOC*NSF, 2019).
NOC*NSF geeft aan dat het creëren van beroeps- en carrièreperspectief hiervoor noodzakelijk is
(NOC*NSF, 2020). De intentie om een beroeps- en carrièreperspectief te creëren wordt ook door de
overheid benoemd. Zo wordt er in het Nationale Sportakkoord aangegeven dat er een arbeidsmarkt
ontwikkeld moet worden voor trainer-coaches (Sportakkoord, 2018).
Op dit moment zijn er verschillende typen arbeidsrelaties die gebruikt worden bij trainer-coaches. Dit
onderzoek zal zich gaan richten op vier arbeidsrelaties. Drie van deze typen richten zich op de
breedtesport: trainer-coaches die in dienst zijn van een vereniging, een sportservicebureau of
werken als ZZP’er. De andere vorm heeft betrekking op de topsport: trainer-coaches in dienst van
een sportbond. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van ervaringen uit het verleden en de opgebouwde
expertise ten aanzien van het onderwerp. De onderzoeksuitkomsten kunnen gebruikt worden om
een keuzehulp te ontwikkelen die werkgevers van trainer-coaches kan helpen de juiste arbeidsrelatie
te kiezen.

1.2.

Probleemstelling

Zoals hierboven beschreven heeft niet iedere trainer-coach die werkzaam is in Nederland een
trainer-coachopleiding gevolgd. In een artikel van Sportinnovator wordt er aangegeven dat het voor
sportclubs steeds ingewikkelder wordt om voldoende trainer-coaches te vinden (Sport&Strategie,
2019).
Het is de bedoeling dat de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches mogelijkheden gaat bieden om
goed opgeleid te worden, maar op dit moment is er nog onvoldoende zicht op een baan met
voldoende beroeps- en carrièreperspectief. Op dit moment is onduidelijk hoe trainer-coaches en de
organisaties waar zij werkzaam zijn, aankijken tegen de aard van hun onderlinge arbeidsrelaties.
Door verschillende typen arbeidsrelaties tussen werkgevers/opdrachtgevers en trainer-coaches in de
sport te onderzoeken, kunnen verschillende situaties vergeleken worden. Op basis van deze

uitkomsten kan er meer duidelijkheid geschept worden voor toekomstige werkgevers met betrekking
tot de keuze voor een bepaalde vorm van werkgeverschap.

1.3.

Doelstelling

Doel van het onderzoek is het vergelijken van de verschillende arbeidsrelaties die organisaties met
trainer-coaches aangaan: in dienst van een vereniging, een sportserviceorganisatie, een sportbond of
werken als ZZP’er. Het doel is om aan de hand van praktijkvoorbeelden in kaart te brengen wat
effectieve vormen van werkgeverschap zijn in welke situatie.

1.4.

Onderzoeksvragen

Om bovenstaande doelstelling te bereiken zijn antwoorden geformuleerd op de volgende vragen.

1.4.1. Hoofdvraag
Hoe ervaren en beoordelen direct belanghebbenden de verschillende typen arbeidsrelaties van
waaruit trainer-coaches diensten leveren aan sportverenigingen en welke factoren zijn volgens hen
bepalend voor realiseerbare en effectieve arbeidsrelaties in de toekomst?

1.4.2. Deelvragen
•
•
•
•

Welke wensen en behoeften hebben direct belanghebbenden als het gaat om het
verbeteren van de arbeidsmarkt voor trainer-coaches?
Welke kansen en belemmeringen komen er bij direct belanghebbenden naar voren om
de arbeidsmarkt op een effectieve en realiseerbare manier te verbeteren?
Met welke mogelijkheden en onmogelijkheden hebben direct belanghebbenden te
maken om de arbeidsmarkt van trainer-coaches in de toekomst te verbeteren?
Wat hebben nationale sportorganisaties nodig om de arbeidsmarkt voor trainer-coaches
te verbeteren?

Kernbegrippen
In de hoofdvraag worden een aantal kernbegrippen benoemd, de uitleg van deze begrippen staat
hieronder vermeld.
Direct belanghebbenden: De direct belanghebbenden zijn verdeeld in drie categorieën. Het gaat om
werkgever, inhuurder/gebruiker of werknemer. Per vorm van werkgeverschap voor trainer-coaches
komen deze drie categorieën terug.
Werkgevers: gemeenten, sportservicebureaus, sportbonden, TeamNL, sportverenigingen;
Inhuurders/gebruikers: sportverenigingen waar trainer-coaches worden ingezet, die elders in dienst
zijn
Werknemers: trainer-coaches
Typen arbeidsrelaties: In dit onderzoek worden verschillende typen van arbeidsrelaties geïncludeerd.
Het gaat arbeidsrelaties met organisaties waar de trainer-coaches werkzaam zijn. In dit onderzoek
gaat het om typen arbeidsrelaties waarbij de trainer-coach werkzaam is:
• In dienst van een Sportservicebureau
• In dienst van een Sportbond
• In dienst van een Sportvereniging
• Als ZZP’er voor één van de genoemde organisaties
Nationale sportoverstijgende beleidsorganisaties: In dit onderzoek wordt er met nationale
sportoverstijgende beleidsorganisaties gedoeld op twee specifieke organisaties. Dit zijn NOC*NSF en
het ministerie van VWS. Beide organisaties spelen een rol in het ontwikkelen van beleid om de
arbeidsmarkt voor trainer-coaches te verbeteren.

Effectieve arbeidsrelatie: In dit onderzoek wordt een effectieve arbeidsrelatie gezien als een
betrekking tussen werkgevers en werknemers wanneer deze met elkaar samenwerken waarbij beide
kanten hier een voordeel uit halen.
HRM: HRM wordt door Boselie (2014) algemeen gedefinieerd. Het gaat om managementbesluitvorming en concrete activiteiten ten aanzien van management van arbeid en personeel
gericht op het behalen van organisatiedoelstellingen, maatschappelijke doelstellingen en
doelstellingen van individuele medewerkers. De afstemming die plaatsvindt tussen ontwikkelingen in
de externe omgeving en de strategie die de organisatie heeft wordt Strategische HRM genoemd
(Knies & Leisink, 2017). De strategische doelen zijn voor deze vorm leidend (Knies & Leisink, 2017).

1.5.

Relevantie

1.5.1. Maatschappelijke relevantie
In november 2020 is het adviesrapport ‘De opstelling van het speelveld’ uitgekomen. De partners van
het Nationaal Sportakkoord hebben de Nederlandse Sportraad (NLSportraad) om advies gevraagd
hoe de organisatie en de financiering van de Nederlandse sport er uit zou moeten zien.
In het rapport wordt gesteld dat de basis voor langdurig topsportsucces niet breed genoeg is. Er
wordt geadviseerd dat van jongs af aan goede begeleiding nodig is, om talent voor sport in een vroeg
stadium te ontdekken. Voor de talentherkenning en -ontwikkeling komt de huidige organisatie en
financiering te kort, dit kan invloed hebben op toekomstige topsportprestaties.
Daarnaast zorgt een goed geschoolde trainer-coach ook voor minder uitval in de breedtesport (Niks,
2020). Vooral voor jongeren is dit een belangrijke reden om te blijven sporten. KidMove, een
internationaal project dat zich richt scholingen voor coaches van de jeugd (KidMove, z.d.), pleit voor
scholingen voor iedereen die training geeft. Zo is er bij iedere trainer-coach een bepaald basisniveau
van bekwaamheid nodig (Niks, 2020).
Professionele begeleiding zorgt ervoor dat de sporters in een verantwoorde omgeving kunnen
sporten waar een pedagogisch klimaat wordt gecreëerd. De verdere professionalisering van de
sportsector kan een bijdrage leveren aan verbetering van dit pedagogisch klimaat. Enerzijds zal
hiermee de kwaliteit van het sporttechnisch kader gewaarborgd worden via opleidingen en bij- en
nascholingen. Anderzijds zal professionalisering van de sportsector leiden tot een verbeterde
arbeidsmarkt binnen deze sector.
De slagkracht in de Nederlandse sport wordt beperkt doordat er meer vrijwilligers dan professionals
actief zijn in de sport (Nederlandse Sportraad, 2020). De vereniging stelt niet altijd eisen aan de
trainer-coach. Daarnaast wordt er ook geen arbeidsmarktbeleid gevoerd om de werkgelegenheid
verder te ontwikkelen (Nederlandse Sportraad, 2020). De competenties en kwaliteiten van het kader
dat actief is in de sport verschillen hierdoor. ‘Het is belangrijk dat de sportbranche zich
professionaliseert en een aantrekkelijke arbeidsmarkt ontwikkelt’. De NLSportraad adviseert de
overheid om dit beleidsmatig en financieel te ondersteunen.

1.5.2. Wetenschappelijke relevantie
Binnen de bestaande literatuur is onderzoek gedaan naar werkgeverschap. Medewerkers kunnen op
verschillende manieren in dienst zijn van een werkgever. Er wordt een onderscheid gemaakt in
interne en externe medewerkers. Volgens Lepak en Snell (2002) bepalen organisaties op basis van
twee dimensies welk type arbeidsrelatie organisaties wensen aan te gaan met medewerkers. Dat is
afhankelijk van enerzijds de strategische waarde van de medewerker in de organisatie en anderzijds
de vervangbaarheid van de medewerker. Op dit moment ontbreekt kennis over de typen
arbeidsrelaties die voor trainer-coaches in de sportsector mogelijk en wenselijk zijn. Dit roept de
vraag op welke typen arbeidsrelaties voor trainer-coaches mogelijk zijn, op grond van welke
dimensies/redenen voor één van deze typen arbeidsrelaties wordt gekozen en welke perspectieven

dit biedt voor trainer-coaches en organisaties in de sport. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan
het beantwoorden van deze vraag.

1.6.

Leeswijzer

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoeksrapport is opgebouwd. In het volgende
hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksmethoden er gebruikt zijn. Het hoofdstuk daarna
staat in het teken van het literatuuronderzoek en het theoretisch kader. Na het theoretisch kader
komen de resultaten en analyse aan bod. Daarna wordt in de conclusie antwoord gegeven op de
deel- en hoofdvragen. Het volgende deel richt zich op de discussie, waarna er wordt afgesloten met
de aanbevelingen en de literatuurlijst.

2. Methode
In dit hoofdstuk komt naar voren op welke manier het onderzoek methodologisch is ingestoken. Er
wordt toegelicht welk onderzoeksperspectief gebruikt is en waarom er voor deze insteek is gekozen.
Ook wordt beschreven hoe de onderzoeksdata verzameld, geanalyseerd en verwerkt zijn. Ten slotte
volgt er een deel over de betrouwbaarheid en validiteit.

2.1.

Interpretatief onderzoek

Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Specifieker gaat het om onderzoek met een interpretatieve
benadering. Er wordt gekeken naar de betekenissen die mensen geven aan gebeurtenissen (Boeije,
2014). Er is uitgevraagd hoe direct belanghebbenden het werkgeverschap binnen hun organisatie
ervaren en welke betekenis ze hieraan geven (Bryman, 2015). Door middel van kwalitatief onderzoek
is inzicht verkregen in de overwegingen en ervaringen om voor een bepaalde arbeidsrelatie en vorm
van werkgeverschap te kiezen (Tijmstra & Boeije, 2011). Het gebruik van een kwalitatieve
onderzoeksmethode geeft vanwege de mogelijkheid tot doorvragen meer inzicht dan een
kwantitatief onderzoek (Boeije, 2014). Zoals Edward & Skinner (2010) beschrijven, heeft ieder
individu een eigen (subjectieve) waarheid. Door de interpretatieve insteek kan onderzocht worden
welke betekenissen de respondenten geven aan fenomenen (Bryman, 2016).
De onderzoeker heeft gekozen voor een interpretatieve insteek om in kaart te brengen hoe de
arbeidsmarkt vanuit verschillende perspectieven wordt gezien en hoe deze in hun ogen een
verbetering door kan maken. Daarnaast is gevraagd naar de kansen die respondenten zien, op basis
van eigen ervaringen, om de toekomstige arbeidsmarkt voor trainer-coaches te verbeteren.
De gegevens die middels de interviews verzameld zijn, zijn daarna geanalyseerd. Op deze manier is
een beeld geschetst van de sociale waarheid. De (subjectieve) waarheid van elk individu is
vergeleken met andere waarheden. Zo is getracht te beschrijven hoe verschillende direct
belanghebbenden betekenis geven aan de huidige arbeidsmarkt en welke mogelijkheden zij zien om
deze in de toekomst te verbeteren. Door de verbeterpunten in kaart te brengen, kunnen deze kansen
gebruikt worden om het werkgeverschap voor trainer-coaches te verbeteren. De kansen die gezien
worden, kunnen door toekomstige werkgevers meegenomen worden om een zo optimaal mogelijk
klimaat voor trainer-coaches te creëren.

2.2.

Onderzoeksmethoden

In de eerste fase van het onderzoek heeft de nadruk gelegen op literatuuronderzoek. Dit was
tweeledig. Ten eerste ging het om het verzamelen van informatie over het thema van dit onderzoek.
Zo is er onder andere gekeken naar het Nationaal Sportakkoord, de Arbeidsmarkt Monitoren, het
adviesrapport van de Nederlandse Sportraad en de CAO Sport. Binnen het theoretisch kader is
gekeken naar de verschillende vormen van werkgeverschap.
Om aan te sluiten op de behoeften die heersen in de sportwereld met betrekking tot het
werkgeverschap voor trainer-coaches is er in de loop naar het onderzoek een vooronderzoek gedaan.
In dat kader is gesproken met verschillende medewerkers van NOC*NSF bij de volgende afdelingen:
topsport, sportparticipatie, clubkaderontwikkeling en public affairs. Ook is een medewerker van VWS
betrokken bij het vooronderzoek. De informatie uit de (informele) gesprekken is gebruikt om tot een
onderzoeksvraag te komen.
Op basis van de literatuurstudie zijn verschillende topiclijsten ontwikkeld. De topiclijsten zijn
gespecificeerd per interviewgroep. Na het opstellen van de topiclijst zijn 12 semi-gestructureerde
interviews afgenomen, waarvan één dubbelinterview. Er is gekozen voor semi-gestructureerde
interviews om de respondenten niet te beperken tot korte (vastgestelde) antwoorden (Bryman,
2016). Daarnaast biedt deze methode voor de onderzoeker ruimte tot doorvragen (Boeije, 2005;
Bryman, 2016).

2.3.

Respondenten

In de hoofdvraag is onderscheid gemaakt tussen vier verschillende ‘direct belanghebbenden’. Er is
gekozen voor een diverse onderzoeksgroep en niet voor een homogene groep. Dit om inzicht te
krijgen in verschillende perspectieven. De keuze voor spreiding van respondenten is bewust
gemaakt. Ten eerste is gekozen voor het interviewen van zowel trainer-coaches als
vertegenwoordigers van organisaties waar die trainer-coaches werkzaam zijn. Ten tweede zijn
verschillende vormen van arbeidsrelaties geïncludeerd, zo zijn verschillende werkgever-werknemer
relaties meegenomen. Trainer-coaches die werkzaam zijn bij een sportserviceorganisatie, vereniging
en sportbond. Aanvullend zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van nationale
sportbeleidsorganisaties. Deze vertegenwoordigers hebben een beleidsmatige visie op de
ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor trainer-coaches.
Er zijn 12 interviews afgenomen, waarvan één dubbelinterview (dus 13 respondenten, zie tabel 1),
verdeeld over vier categorieën:
- Werkgevers (n = 4): sportservicebureau (n = 2), sportvereniging (n = 1), sportbond (n = 1)
- Inhuurders/gebruikers (n = 1): verenigingen (n = 1),
- Werknemers (n = 5): trainer-coach in dienst van een sportservicebureau (n = 1), trainer-coach
in dienst van een sportbond (n = 1), ZZP’ers (n = 2), trainer-coach in dienst van een Betaald
Voetbalorganisatie (BVO).
- Nationale sportbeleidsorganisaties (n = 3): VWS (n = 1), NOC*NSF (n = 2).
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13

Trainer-coach sportbond
Trainer-coach tennis
Trainer-coach atletiek
Trainer-coach Betaald voetbal organisatie
Trainer-coach omnisportvereniging
Medewerker sportserviceorganisatie
Medewerker sportserviceorganisatie
Directeur sportbond
Voorzitter omnisportvereniging
Bestuurslid atletiekvereniging
NOC*NSF
NOC*NSF
VWS

Tabel 1: Overzicht respondenten

Voor het selecteren van de respondenten is vooronderzoek gedaan. Door middel van het benaderen
van verschillende medewerkers van NOC*NSF is in kaart gebracht welke sportorganisaties een
interessant perspectief kunnen bieden. Er is gesproken met medewerkers uit de volgende
expertisegebieden: topsport, clubkaderontwikkeling, gemeenten, TeamNL centra en sportbonden. In
de gesprekken zijn in eerste instantie geen ‘good practices’ naar voren gekomen. Wel zijn
praktijkvoorbeelden genoemd. Zo kwam naar voren dat bij vijf sportservicebureaus (Sportservice
Noord-Holland, Sport Friesland, Huis van de Sport Groningen en SK Drenthe, Sportservice NoordBrabant) trainer-coaches in dienst zijn. Voor de selectie is gekeken naar het aantal inwoners van de
desbetreffende provincies en het budget dat per jaar aan sport wordt vrijgemaakt (NLSportraad,
2019; CBS, 2021). De keuze is gevallen op Sportservice Noord-Brabant en Huis van de Sport
Groningen. Dit omdat Noord-Brabant een hoog inwonersaantal heeft (2.573.853) en relatief veel geld
(2.875.000 euro) vrijmaakt voor de sport. Groningen valt aan de andere kant van het spectrum: hier
wonen minder mensen (586.813) en wordt op jaarbasis 500.000 euro aan sport besteed
(NLSportraad, 2019). Vanwege het hogere budget wordt verwacht dat de arbeidsmarkt in NoordBrabant in de toekomst meer mogelijkheden kan bieden voor trainer-coaches.

De respondenten voor de bestuurders van sportverenigingen en trainer-coaches in de regio zijn deels
via de sportserviceorganisatie opgevraagd. De andere trainer-coach respondenten en vereniging zijn
vanuit eigen netwerk benaderd. Dit om een beeld vanuit verschillende perspectieven te kunnen
schetsen. Hierbij is ervoor gekozen dat de bestuurders van sportverenigingen en de trainer-coaches
bij dezelfde sportvereniging actief zijn. Op deze manier is er een link tussen de werkgever, de
werknemer en de trainer-coach.
De sportbond en trainer-coach in dienst van de sportbond zijn geselecteerd op basis van het aantal
FTE’s voor trainer-coaches binnen de sportbonden. Deze gegevens zijn beschikbaar binnen NOC*NSF.
Er is gekeken naar een sportbond die een groei heeft doorgemaakt in de afgelopen twee jaar. Deze
keuze is gemaakt om te zien wat van belang is voor werkgevers als het aantal trainer-coach FTE’s
groeit. Zo kan deze ervaring gebruikt worden voor sportbonden die in de toekomst een soortgelijke
ontwikkeling willen doormaken.
Binnen de Nationale sportbeleidsorganisaties zijn mensen bevraagd die betrokken zijn bij het creëren
van arbeidsmarktperspectief voor trainer-coaches. Bij VWS wordt er gewerkt aan een Human Capital
Agenda. Een medewerker die hierbij betrokken is, is geïnterviewd. Binnen NOC*NSF zijn twee
projectleiders gekozen die betrokken zijn bij het creëren van arbeidsmarktperspectief voor trainercoaches.
Bij de start van de interviews introduceerde de onderzoeker zich, daarnaast is het onderzoek
toegelicht. Tijdens de introductie is de informed consent (zie bijlage), die in een eerder stadium is
toegestuurd ter ondertekening, nogmaals besproken. Alle respondenten hebben akkoord gegeven.
De interviews vonden alle via MS Teams plaats, dit in verband met de coronamaatregelen. Per
interview is een tijdsblok van 60 minuten aangehouden. Gemiddeld duurde een interview 45
minuten.

2.4.

Data analyse

Na het afnemen van de interviews zijn deze getranscribeerd. Na het transcriberen is gebruik gemaakt
van open, axiaal en selectief coderen, om overkoepelende thema’s uit de verschillende interviews
terug te kunnen zien (Boeije, 2014).
De codering hangt samen met de deelvragen. Op deze manier zijn de antwoorden op een
overzichtelijke manier geordend en kon het perspectief van de verschillende direct belanghebbenden
per categorie geschetst worden. Ook kon op deze manier een vergelijking gemaakt worden tussen
verschillende groepen respondenten.

2.5.

Betrouwbaarheid en validiteit

In onderzoek is het van belang om een zo hoog mogelijke objectiviteit na te streven.
Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee criteria om de objectiviteit te beoordelen (Boeije, 2014).
Betrouwbaarheid richt zich op de methode hoe data verzameld wordt. Bij een betrouwbaar
onderzoek zal dit bij herhaling dezelfde resultaten op moeten leveren (Boeije, 2014). Bij een
interpretatieve insteek van onderzoek doen, wordt dit bemoeilijkt, aangezien de
antwoordmogelijkheden niet van te voren vastgesteld zijn, zoals bij kwantitatief onderzoek wel vaak
het geval is. Om toch tot een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek te komen, zijn de interviews één
op één afgenomen, zodat de antwoorden van de respondenten niet beïnvloed worden door andere
mensen die aanwezig zijn. Door semi-gestructureerde interviews is getracht meer de diepte in te
gaan, zodat diepere betekenissen ter sprake konden komen (Noble & Smith, 2015). Daarnaast zijn de
interviews anoniem verwerkt en verwijderd na het transcriberen. Op deze manier is geprobeerd de
kans op sociaal wenselijke antwoorden te verkleinen.
Validiteit richt zich op het meten wat de onderzoeker wil meten (Noble & Smith, 2015; van Burg,
2011). Interne validiteit richt zich op de vraag of er gemeten wordt, wat de onderzoeker wil meten.
Om de interne validiteit te verhogen, is de definitie van ‘arbeidsmarkt’ benoemd, om iedere

respondent op dezelfde definitie te laten reageren. Ook de begrippen uit het theoretisch kader zijn
op eenzelfde manier beschreven aan de respondenten om deze vorm van validiteit te verhogen (van
Burg, 2011).
De externe validiteit is de mate waarin de conclusies van het onderzoek gegeneraliseerd kunnen
worden. Bij een hoge externe validiteit kunnen conclusies getrokken worden over andere (niet
onderzochte) situaties (Plochg & van Zwieten, 2007; p. 90).

2.6.

Onderzoeksethiek

Middels informed consent zijn de respondenten geïnformeerd over het doel van het onderzoek. Alle
respondenten zijn mondeling en/of schriftelijk akkoord gegaan. In een aantal gevallen was het
ondertekenen van het toestemmingsformulier niet mogelijk. Dit is de reden dat akkoord is gevraagd
aan het begin van de interviews. De interviewopnames zijn in een beveiligde map op een eigen
laptop opgeslagen en zijn na transcriptie verwijderd. Eventuele persoonlijke informatie is
geanonimiseerd verwerkt. Door de functies van sommige respondenten is anonimiteit niet helemaal
gewaarborgd. Dit is aan de desbetreffende respondenten voorgelegd ter goedkeuring, waarna de
respondenten nog steeds akkoord gingen met de informed consent.

3. Literatuur onderzoek
Het literatuuronderzoek is opgesplitst in twee delen. Eerst wordt de Nederlandse arbeidsmarkt
besproken, waarna in het theoretisch kader is toegelicht welke theoretische concepten gebruikt
worden binnen het onderzoek. Zo wordt ingegaan op het concept professionalisering, de
arbeidsmarkt en kwadranten van werkgeverschap.

3.1.

De Nederlandse arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt bestond in 2018 uit 8,8 miljoen personen tussen de 15-75 jaar.
Ongeveer 16,7% van dit aantal zijn zelfstandige werknemers en 22,5% heeft een flexibel contract, dit
kan duiden op een tijdelijk contract, of een variabel aantal uur per week. In de periode 2008-2018 is
het aantal werknemers met een flexibelcontract met 5% gestegen. Het percentage werkenden met
een vast contract lag in 2018 op 61,0% (CBS & TNO, 2020).
Werknemers met een flexibel contract (7%) wisselen vaker van baan/werkgever, dan werknemers die
vast in dienst zijn (5%). Het wisselen van baan komt vaker voor bij mensen in de leeftijdscategorie 1525 jaar, dit percentage ligt op 30%. 1,2% van de werknemers is in 2018 zelfstandig geworden, terwijl
zij het jaar ervoor nog werknemer waren (CBS & TNO, 2020).
De arbeidsmarkt was volgens het CBS in 2019 groter dan ooit, ondanks dit blijft de arbeidsmarkt een
belangrijke bron van onzekerheid. Dit heeft te maken met het grote aantal (2.000.000) flexibele
banen, door een tijdelijke aanstelling of het wisselende aantal uren per week. Mensen met een
flexibele baan hebben een grotere kans op het verliezen van hun baan en werkloosheid (Smits & De
Vries, 2019; Loog & Smits; 2015; Ojal et al., 2017). ZZP’ers vallen niet onder het hebben van flexibele
banen, dit betreft 1,1 miljoen mensen. Nederland heeft Europees gezien één van de hoogste
percentages ZZP’ers in de beroepsbevolking.
Er zijn verschillende redenen om als ZZP’er te gaan werken, dit kan zowel vrijwillig als onvrijwillig zijn.
Zo liggen voordelen op het gebeid van autonomie, onafhankelijkheid en uitdaging (Conen &
Schippers, 2017; Dawson & Henley, 2011; Zali, Faghih, Ghotbi, & Rajaie, 2013). Maar het kan ook een
gevolg zijn dat hun beroep over het algemeen meer zelfstandig wordt uitgeoefend (Dawson &
Henley, 2011). Ook wordt door Dawson & Henley (2011) naar voren gebracht dat mensen met een
flexibel contract liever een vaste aanstelling hebben. ZZP’ers zijn over het algemeen tevredener over
de werksituatie dan mensen met een flexibel contract (CBS & TNO, 2020).
Wel lopen ZZP’ers ten opzichte van zelfstandigen die wel personeel in dienst hebben een grotere
kans om onder de armoedegrens te belanden, als ze werkloos worden (CBS, 2019). Het feit dat een
deel van de ZZP’ers geen collectieve verzekering wil afsluiten, komt door de hoge kosten. De kosten
worden door deze groep te hoog geacht ten opzichte van het risico dat ze lopen (Conen, Schippers, &
Schulze Buschoff, 2016).
De onzekerheid door werk kan ook onzekerheid in de privésfeer met zich meebrengen, wel is een
(onzekere) baan beter dan helemaal geen baan. Deze onzekerheid doet zich niet alleen voor bij
werknemers met een flexibel contract. Mensen met een vaste aanstelling kunnen ook ontslagen
worden, dit biedt een vorm van schijnveiligheid (CBS & TNO, 2020).
Het punt van werkzekerheid speelt ook een grote rol in de levens van starters. Wanneer startende
werkers een slecht begin hebben op de arbeidsmarkt, kan dit problemen zoals werkloosheid,
opleveren in de rest van de carrière. Ook heeft het gebrek aan een baan in de sector waarvoor
iemand is opgeleid consequenties voor het menselijk kapitaal in een sector (CBS & TNO, 2020).

Deze onzekerheid kan door de werknemer verkleind worden door middel van copingstrategieën. Een
werknemer kan kiezen voor downscaling, door zijn eisen naar beneden bij te stellen. Een tweede
mogelijkheid is het spreiden van risico’s, dit heeft betrekking op ZZP’ers die ZZP-werkzaamheden
combineren met een flexibel of vast contract. Een derde optie die wordt genoemd is het terugvallen
op familie of partner, dit is echter niet voor iedereen mogelijk (CBS & TNO, 2020).
Verder zijn er nog de volgende verschillen op de arbeidsmarkt tussen mensen met een flexibele en
vaste aanstelling. Zo is de mogelijkheid tot (bij)scholing groter als iemand in vaste dienst is. Ook is de
re-integratie na langdurige ziekte of betaald verlof voor kinderen of problemen in privésfeer beter
geregeld. Naast de punten die betrekking hebben op het werk zelf, geeft een vast contract ook een
beter perspectief op het kopen van een huis. Ten opzichte van ZZP’ers is het voordeel van in dienst
zijn dat verzekeringen beter geregeld zijn (CBS & TNO, 2020).
Vaste contracten brengen echter ook een nadeel op de arbeidsmarkt met zich mee. Zo blijven
mensen met een vast contract lang(er) op dezelfde plek, waardoor er weinig beweging is op de
arbeidsmarkt (CBS & TNO, 2020).
De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door flexibilisering. Zoals hierboven benoemd komt hier een
bepaalde mate van onzekerheid bij kijken. Dit is een reden om te investeren in werkzekerheid, door
zowel de werkenden, als de bedrijven/organisaties. Ook voor jonge mensen is behoefte aan
baanzekerheid. Ten slotte is ook sociale zekerheid van belang in de huidige arbeidsmarkt, een
verbeterde werkzekerheid kan zorgen voor meer gemoedsrust (CBS & TNO, 2020).
Hier is wel een verandering in het systeem voor nodig, contract neutrale basisverzekeringen en
voorzieningen zijn hier een voorbeeld van. Dit zal het verschil in werkzekerheid verkleinen tussen
mensen met een vast contract en mensen met een flexibele aanstelling (CBS & TNO, 2020).
Werknemers met een flexibel contract hebben naast een lagere baanzekerheid, ook minder toegang
tot (bij)scholingen. Wel is hier onderscheid te maken tussen flexibele werknemers die zicht hebben
op een vast contract, hier spelen deze punten een minder grote rol. De ontwikkelingsmogelijkheden,
voor mensen met zicht op een vaste aanstelling, liggen volgens Künn-Nelen (2018) op een
vergelijkbaar niveau met die van vaste medewerkers.
Het gebruik van flexcontracten wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Zo kan personeel
gescreend worden voordat een vast contract wordt aangeboden. Ook het tijdelijk vervangen van
personeel en schommelingen in werkzaamheden kan op deze manier gepareerd worden (Van Echelt
et al., 2017). Daarnaast zijn er beroepen die vraagafhankelijk zijn, mensen die dit soort beroepen
hebben, zullen blijvend te maken hebben met een bepaalde mate van onzekerheid. Dit kan
doorbroken worden door in een andere sector te gaan werken (CBS & TNO, 2020).
Voor het verbeteren van de arbeidsmarkt worden in het rapport ‘Dynamiek op de Nederlandse
arbeidsmarkt’ een aantal punten benoemd. ZZP’ers kunnen door middel van het bijhouden van
kennis en kwaliteiten meer werkzekerheid inbouwen. Dit kan ook door te netwerken en dit te
gebruiken om nieuwe opdrachten binnen te halen (CBS & TNO, 2020). Daarnaast wordt het
combineren van banen genoemd, in 2018 had 7,4% van alle werknemers meer dan één betaalde
baan (CBS, 2019). Als iemand meerdere banen heeft, heeft degene een buffer mocht één van de
banen wegvallen. Ook heb je meerdere mogelijkheden om bij één van de werkgevers een contract
voor meer uren binnen te halen. Ten slotte levert het hebben van meerdere banen ook meer
employability op, hierdoor is de kans op een andere baan bij uitstroom groter (CBS & TNO, 2020).

3.2.

Sportsector

De arbeidsmarkt in de sportsector heeft een gefragmenteerd karakter. Zo werken afgestudeerde
mbo-studenten gemiddeld 25 uur per week in de sportsector, maar is dat per baan gemiddeld slechts
16 uur. 43% heeft meer dan één baan. Bij hbo-afgestudeerden ligt dit iets hoger, het gaat hier om 18
uren per sport gerelateerde baan en 30 uur per week actief in de sportsector. 47% van de werkenden
(hbo-afgestudeerden) in de sport, heeft meer dan één baan (van der Veen & Delfman, 2021).
Wel groeit de werkgelegenheid in de sportsector, in de periode 2018-2020 gaat het om een groei van
10%, maar in de overige branches is deze groei groter (14%) (van der Veen & Delfman, 2021).
In de ‘Arbeidsmarktmonitor Sport 2020’ wordt verder ingegaan op de trainer-coaches, zo heeft 11%
van de mbo-afgestudeerden (2018/2019) ook een bondsdiploma (bijna) behaald. Na het afstuderen
heeft 41% één of meerdere nevenfuncties. Hier gaat het om aanstellingen tot 5 uur per week (36%)
en aanstellingen tussen de 5-10 uur per week (54%). Het gaat hier meestal om een nevenfunctie als
trainer-coach, een specifiek percentage wordt niet benoemd. Wel gaat het in het algemeen bij de
nevenfuncties om een vrijwilligerscontract (45%), waarbij de aanstelling tijdelijk (77%) is (van der
Veen & Delfman, 2021).
Het percentage hbo-afgestudeerden (2018/2019) die een bondsopleiding gevolgd heeft ligt op 12%
volgens de ‘Arbeidsmarktmonitor 2020’. Na het afstuderen heeft 50% van deze afgestudeerden een
nevenfunctie. Ook hier gaat het meestal om een nevenfunctie als trainer-coach. In 48% van de
nevenfuncties gaat het om een aanstelling tot 5 uur per week en in 42% van de gevallen gaat het om
een aanstelling tussen de 5 en 10 uur per week. Ten slotte is het in bijna de helft van de gevallen
(46%) een functie zonder contract en gaat het bij 81% van de gevallen om een tijdelijke aanstelling
(van der Veen & Delfman, 2021).
Ten slotte komt in de Arbeidsmarktmonitor Sport 2020 naar voren dat trainer-coach, als baan met de
meeste uren, ook voorkomt. Op niveau 3 gaat het om 17% van de afgestudeerden en op niveau 4 om
27%. Onduidelijk is om welke arbeidsrelaties het gaat bij trainer-coaches. Wel komt naar voren dat
vaste contracten bij verenigingen maar in 23% van de gevallen voorkomt (van der Veen & Delfman,
2021).
Het percentage vaste aanstellingen is afhankelijk van het segment binnen de sportbranche, zo liggen
deze percentages in de zwembranche en bij overheidsdiensten op respectievelijk 61% en 59%.
Binnen sportverenigingen is dit het laagst, hier heeft maar 23% een vast contract. Naast een kleinere
kans op een vast contract, zijn de omvang van het contract (grootste knelpunt) en het salarisniveau
in de sportsector vaak ongunstiger dan die van andere sectoren. Dit zijn redenen waarom een deel
van de gediplomeerden na een aantal jaar in een andere sector gaan werken (van der Veen &
Delfman, 2021).

4. Theoretisch kader
In het theoretisch kader worden eerst twee kernbegrippen toegelicht. Het gaat om
professionalisering en Human Resource Management. Daarna wordt dieper ingegaan op
arbeidsrelaties, het centrale thema van het onderzoek.

4.1.

Professionalisering

Professionalisering heeft verschillende definities in de literatuur. Zo is een groeiend aandeel betaalde
krachten ten opzichte van vrijwilligers een mogelijkheid om te zien dat een organisatie zich
professionaliseert (Meloen, 2000; Boessenkool & Verweel, 2004; de Vries & Nagtegaal, 2007;
Boessenkool et al., 2008; uit de Vries & Nagtegaal, 2007). Dit is niet het enige punt dat de
professionalisering van een organisatie bepaalt. Een professionalisering kan namelijk ook
plaatsvinden bij organisaties die alleen vrijwilligers in dienst hebben. Professionalisering draait om
het verhogen van deskundigheid, dit speelt zowel bij vrijwilligers als betaalde krachten (de Vries &
Nagtegaal, 2007).
Mocht het zo zijn dat vrijwilligers aangestuurd worden door betaalde krachten, kunnen problemen
ontstaan. Zeker als alle zaken binnen de verenigingen eerst geregeld werden door vrijwilligers. Bij
een omslag waar betaalde krachten vrijwilligers gaan aansturen, kan zich een verschuiving van het
beslissingssysteem binnen de vereniging voordoen. Ook kan de relatie tussen betaalde krachten en
(vrijwillig) bestuur op deze manier meer onder druk komen te staan. Het mandaat moet in dit geval
bij de bestuurders blijven liggen, wel kan het gezien worden als een dynamische relatie waar
constant in onderhandeld wordt (de Vries & Nagtegaal, 2007). De professionalisering moet dus niet
alleen aan de kant van de trainer-coaches liggen. Er is een bredere ontwikkeling nodig op dit gebied.
Wel moet in gedachte gehouden worden dat verenigingen vaak traditionele organisaties zijn. De
vereniging draait op mensen/vrijwilligers die de werkzaamheden voor de club over hebben, zonder
vorm van betaling. In 2004 werd al gesproken van een ‘professionaliseringsslag’ door NOC*NSF
(Boessenkool & Verweel, 2004). NOC*NSF benoemde dat sportverenigingen in de toekomst meer
‘ondernemende en vraaggerichte’ organisaties moesten worden (Boessenkool & Verweel, 2004). Dit
kan volgens Boessenkool & Verweel (2004) tot gevolg hebben dat de vrijwillige functies
ondersneeuwen, door de toenemende afhankelijkheid van betaalde krachten. Daarnaast wordt door
Boessenkool & Verweel (2004) de vraag gesteld of de lidmaatschapskosten niet te hoog worden als
deze professionalisering zich doorzet. Naast het ‘ondersneeuwen’ van de vrijwilliger, kan de
professionalisering ook zorgen voor een hoger verwachtingspatroon van diezelfde vrijwilligers. Zo zal
een vrijwillig bestuur als werkgever moeten gaan fungeren als betaalde krachten hun intrede in de
vereniging doen. De Vries, Nagtegaal en anderen (2007) beschrijven dat besturen door deze
ontwikkeling niet op dezelfde voet door kunnen gaan. Er zijn veranderingen nodig door de verhoogde
complexiteit. De nieuwe eisen brengen met zich mee dat besturen van verenigingen ook op een
professionele manier ingestoken moeten worden. De invloeden die een professionele vereniging met
zich meebrengt, vereisen een bepaalde mate van expertise. Een betaalde kracht kan de taak van
werkgever op zich nemen en deze taak op een professionele manier in vullen (De Vries, Nagtegaal, et
al., 2007).

4.2.

Arbeidsrelaties

In een arbeidsrelatie worden de verwachtingen en gedragingen van zowel de werkgevers als
werknemers beschreven. Deze arbeidsrelatie is in de loop van de jaren veranderd. Zo was de
traditionele arbeidsrelatie gericht op een hoge baanzekerheid, doorgroeimogelijkheden binnen de
organisatie, ontwikkelingsmogelijkheden en een jaarlijkse stijging van het salaris. Deze relatie had
voor zowel de werkgevers als de werknemers een gezamenlijk belang (Koster, 2020).
De nieuwe arbeidsrelaties zijn anders, de genoemde kenmerken ontbreken in deze relaties. De
baanzekerheid is ingeruild voor uitdaging, leermogelijkheden en een verminderde betrokkenheid

richting de organisatie waar een werknemer actief is. Tsui et al. (1995) beschrijven dit als een quasispotrelatie die zich richt op de korte termijn, wel met duidelijke afspraken van beide kanten. De
quasi-spotrelatie geldt alleen voor tijdelijke werknemers, deeltijdwerknemers en ZZP’ers (Koster,
2020).
Binnen arbeidsmarkt worden twee verschillende typen arbeidsrelaties gezien. De één richt zich op de
interne organisatie, een bureaucratische structuur die is afgesloten van de externe arbeidsmarkt. De
ander richt zich op de externe arbeidsmarkt. In moderne arbeidsrelaties worden beide typen
teruggezien en terugverlangd. Daarnaast is een trend gaande die de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van
werkenden steeds relevanter maakt. Een werknemer moet steeds meer zorgdragen voor de eigen
positie op de arbeidsmarkt. In het verleden bleven werknemers vaak voor lange tijd bij een
organisatie, nu wisselen werknemers vaker en sneller van baan, waardoor een goede positie op de
arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt (Koster, 2020).
Atkinson (1984; in Koster, 2020) beschrijft organisaties aan de hand van een kern en een schil. De
kern bestaat uit vaste werknemers en de schil uit flexibele werknemers. De vaste kern heeft meer
zekerheden dan de flexibele werknemers. Zo hebben flexibele medewerkers bijvoorbeeld variërende
uren of tijdelijke contracten. Hoe de moderne arbeidsrelatie hierin valt, is lastig te zeggen en
afhankelijk van de omstandigheden (Koster, 2020). Het kan zich richten op quasi-spotcontract,
waarin de werknemer wordt betaald voor de uitgevoerde werkzaamheden. Maar het kan ook
richting een onderinvesteringsrelatie gaan, dit is het geval als van de medewerker inzet en
betrokkenheid wordt verwacht, maar van de werkgever niet (Koster, 2020).
Ook in Nederland is de trend te zien dat traditionele arbeidsrelaties veranderen naar moderne
arbeidsrelaties. De betrokkenheid van organisaties wordt lager, onder andere door het inhuren van
ZZP’ers. Hierdoor zullen werkgevers minder investeren (in bijvoorbeeld bij- en nascholing). Het meer
gebruik maken van flexibele arbeidsrelaties is gericht op lagere kosten. De opdrachtnemer wordt
alleen betaald voor de periode dat hij/zij actief is. Dit wordt door Osterman (2020) gezien als een
‘low-road’-strategie. Ook omschrijft Osterman (2020) een ‘high-road’-strategie, deze richt zich juist
op investeringen voor de lange termijn (Osterman, 2018). Deze investeringen worden gedaan om op
lange termijn een concurrentievoordeel te krijgen. Voorbeelden van investeringen zijn het bij- en
nascholen van werknemers om zo het menselijk kapitaal te versterken (Koster, 2020).
Door Beckmann, Cornelissen en Kräkel (2015) wordt gesteld dat er door werknemers positief
gereageerd wordt op het flexibel inplannen van werkuren, ook de inzet van de werknemers ging
omhoog. Problemen ontstaan wanneer de werkgever de werknemer flexibel in kan plannen, dit
speelt voornamelijk bij medewerkers met een laag salaris. Een tekort aan beschikbare uren en het
veranderen van werktijden kan leiden tot stress. Onvoorspelbare en last-minute veranderingen in
werktijden kunnen het ingewikkeld maken om bijvoorbeeld oppas voor de kinderen te moeten
regelen (Osterman, 2018). Het zelf flexibel indelen van uren wordt als positief ervaren, terwijl het
een nadeel wordt als dit door iemand anders wordt gedaan (Osterman, 2018).
Verbiest en collega’s (2017) stellen dat werknemers met een flexibele dienstverband minder
scholingen volgen dan werknemers met een vaste aanstelling. Ook ZZP’ers volgen minder scholingen.
Men doelt hier op de formele scholingen. Het is echter bekend dat 96% geleerd wordt op een
informele manier, tijdens het werken. Vooral informeel leren verhoogd de arbeidsmobiliteit van
werknemers/ZZP’ers en hierdoor ook de duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid wordt
hier gedefinieerd als: ‘Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde)
arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd’ (Verbiest et al., 2017).
Volgens Lepak & Snell (1999) zijn organisaties op zoek naar arbeidsrelaties die zowel effectief en
flexibel zijn. Miles & Sow spreken van een ‘make or buy decision’ (1984). Waar het ‘make’ gedeelte
slaat op het intern aanstellen van medewerkers en deze zelf opleiden en het ‘buy’ slaat op het in
dienst nemen van externe werknemers.

Het in dienst hebben van interne medewerkers geeft de organisatie meer stabiliteit en
voorspelbaarheid, hierdoor kan de coördinatie en controle beter verlopen. Menselijk kapitaal is
daarnaast stabieler aanwezig in een organisatie. Wel brengt dit kosten met zich mee.
Externe medewerkers brengen juist minder kosten met zich mee en het aantal werkenden kan beter
afgestemd worden op de hoeveelheid werk. Wel geldt dit meer voor de korte termijn. Zowel intern
als extern heeft voordelen voor organisaties, hierdoor worden beide vormen gebruikt (Lepak & Snell,
1999).
In de literatuur worden arbeidsrelaties binnen een organisatie vaak over één kam geschoren. Lepak
en Snell geven aan dat binnen organisaties verschillende soorten arbeidsrelaties wel mogelijk zijn. Zo
kijken Lepak en Snell (1999) eerst naar de strategische beslissingen van organisaties en welke invloed
deze hebben op de arbeidsrelatie. De waarde en uniekheid van het menselijk kapitaal zijn hier
belangrijke pijlers van. De keuze van een arbeidsrelatie is afhankelijk van de strategie van een
organisatie en van de verwachte kosten en baten. Het draait om de potentiële waarde die een
bepaalde eigenschap met zich meebrengt. Hier komen vier relaties in naar voren (Lepak & Snell,
1999).
Door Lepak & Snell worden vier soorten Employment modes beschreven (figuur 2):
1. Internal development
2. Acquisition
3. Contracting
4. Aliance

Figuur 2: weergave theoretisch model Lepak & Snell (1999)
Het model geeft inzicht in de manier hoe organisaties werkgeverschap in kunnen vullen. Vanuit de
verschillende HR configuraties wordt gekeken naar de karakteristieken van menselijk kapitaal, hier
gaat het om de toegevoegde waarde en in hoeverre het menselijk kapitaal uniek en waardevol is. De
beoordeling van de bruikbaarheid van menselijk kapitaal wordt beoordeeld op basis van de waarde
die de werknemer meeneemt in de vorm van menselijk kapitaal en de uniekheid van dit kapitaal.
Becker (1993) beschrijft dat bedrijven bereid zijn om te investeren in menselijk kapitaal, als de
verwachte opbrengst groot genoeg is om de investering terug te verdienen. Daarnaast wordt
gekeken naar de manier van het in dienst nemen (employment modes), hier wordt onderscheid
gemaakt in intern (ontwikkelen en verkrijgen) en extern (contractueel of alliantie). Op basis van deze
punten wordt een werkrelatie bepaald. In dit onderzoek wordt naast het perspectief van de
organisatie, ook het perspectief van de werknemer en inhuurder meegenomen. Het theoretisch

model van Lepak & Snell (1999) wordt in dit onderzoek gebruikt om meer zicht te krijgen op
verschillende typen arbeidsrelaties die in de sportsector bestaan voor trainer-coaches. De voor- en
nadelen, kansen en belemmeringen, (on)mogelijkheden en wensen en behoeften worden gebruikt
voor vernieuwing hiervan als de sector mogelijkheden krijgt voor verdere professionalisering.
Intern werkgeverschap brengt het beter kunnen monitoren van de medewerkers met zich mee, zo
kunnen werkgevers er zeker van zijn dat de werkzaamheden op een correcte en efficiënte manier
worden uitgevoerd (Williamson, 1975). Er wordt door onderzoekers gesteld (Becker, 1964; Tsang,
Rumberger, & Levine, 1991: uit Lepak & Snell, 1999) dat het investeren in middelen om de
kwaliteiten van werknemers te verbeteren, alleen te rechtvaardigen is als de productiviteit van de
medewerkers in de toekomst omhoog gaat, en dus meer oplevert dan het kost.
De keuze voor interne of externe medewerkers hangt van de verwachte productiviteit van de
medewerker af. Belangrijke krachten in een bedrijf leveren een competitief voordeel, hierdoor is het
van belang om deze intern aan te stellen.

4.3.

Menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal richt zich op economische waarde, het gaat om competenties, kennis, sociale en
persoonlijke vaardigheden die deze waarde kunnen vergroten.
De waarde van menselijk kapitaal is afhankelijk van de waarde die het kan leveren om een
competitief voordeel te krijgen. Bettis et al. (1992) geven aan dat het uitbesteden van belangrijke
kernfuncties het competitieve voordeel te niet kan doen. Er kleven ook nadelen aan het intern
hebben van menselijk kapitaal: de kosten voor personeel, training en compensatie kunnen de
voordelen verminderen (Rousseau & Wade-Benzoni, 1994).
In figuur 3 worden de vier manieren van werkgeverschap weergegeven: intern bij de organisatie via
(1) opleiden of (2) aantrekken. Of extern van de organisatie (3) op contractbasis of (4) door
samenwerking. De vorm van werkgeverschap heeft invloed op de aard van de relatie tussen de
organisatie en de werknemer. Deze kan organisatorisch, symbiotisch, transactioneel of
samenwerkend van aard zijn. De mate van commitment, marktwerking, compliance en partnerships
is hierdoor verschillend.
Binnen de sport vindt de opleiding van trainer-coaches plaats via de sportbond of in samenwerking
met de sportbond. De opleiding zelf geeft in eerste instantie niet direct een competitief voordeel ten
opzichte van andere verenigingen. Aangezien de opleidingen bij een bond plaatsvinden, zullen hier
qua niveau geen verschillen tussen verenigingen of clubs te zien zijn. Dit voordeel kan wel ontstaan
wanneer verenigingen meer trainer-coaches opleiden en/of de opgeleide trainer-coaches meer
mogelijkheden geven op het gebied van bij- en nascholing. Door extra te investeren in het
opleiden/bijscholen van trainer-coaches kan een grotere aantrekkingskracht voor (goede) sporters
ontstaan ten opzichte van verenigingen met minder goede trainer-coaches.

Figuur 3: samenvatting HR architectuur Lepak & Snell (1999)

4.4.

Kwadrant 1 ontwikkeling van menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal dat zowel uniek als waardevol is, bevindt zich in kwadrant 1: Ontwikkeling van
menselijk kapitaal. Mensen die in deze categorie vallen, worden eerder intern aangesteld (Klein et
al., 1978; Riordan & Williamson, 1985; Williamson, 1975, 198 uit: Lepak & Snell, 1999). Het
strategische voordeel is in deze categorie groter dan de kosten die hierbij komen kijken. Ook is het
menselijk kapitaal op deze manier afgestemd op de situatie binnen de eigen organisatie. De waarde
van het menselijk kapitaal kan dus per organisatie verschillen(Becker, 1976). In dit kwadrant ligt de
focus op de organisatie als het gaat om de relatie die de werknemer aangaat. Zowel de werknemer
als werkgever wordt bemoedigd om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen die de organisatie
nodig heeft. Daarnaast wordt in kwadrant 1 op het gebied van HR ook gebruik gemaakt van de inzet
van de werknemer. Op deze manier wordt de betrokkenheid vergroot en maximaliseert de
organisatie wat het terugkrijgt uit de investeringen met betrekking tot menselijk kapitaal (Lepak &
Snell, 1999).
Kwadrant 1 komt terug in de topsport. Een mogelijkheid die binnen dit kwadrant zou passen, is een
trainer-coach in dienst van een bond die een opleiding volgt. De opleiding die gevolgd wordt is
gericht op een bepaalde sport. Zo is de waarde voor de desbetreffende sport groter, dan voor een
andere sport. In de breedtesport komt dit kwadrant niet direct voor, de opleidingen die gevolgd
worden, worden georganiseerd door sportbonden en/of onderwijsinstellingen. Verenigingen kunnen
wel een rol spelen in de opleiding, door het faciliteren van een trainer-coachopleiding. Ook kan een
vereniging de kosten voor bij- en nascholing op zich nemen.

4.5.

Kwadrant 2 verwerven van menselijk kapitaal

Kwadrant 2 richt zich op het verwerven van menselijk kapitaal. In deze categorie is het menselijk
kapitaal waardevol, maar minder uniek, waardoor het goed beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Op
deze manier wordt een marktprijs betaald en heeft de organisatie direct de voordelen die de
medewerker met zich meebrengt. De relatie met de medewerker is symbiotisch, het doel van zowel
de werknemer als de werkgever is zo lang mogelijk samenwerken. De HR configuratie is gebaseerd
op de markt, de medewerker die wordt binnengehaald kan namelijk direct een meerwaarde leveren
(Lepak & Snell, 1999).
Kwadrant 2 zal in de sport regelmatig voorkomen. Het gaat hier om trainer-coaches die op zoek zijn
naar een werkplek voor trainer-coach. De verenigingen zullen een marktprijs betalen (volgens de
CAO Sport(verenigingen). In dit geval haalt de vereniging een gediplomeerde trainer-coach binnen.
Op deze manier is er een directe toegevoegde waarde voor de vereniging.

4.6.

Kwadrant 3 contracteren van menselijk kapitaal

In het derde kwadrant ligt de focus op het contracteren van menselijk kapitaal. Het gaat om een
extern dienstverband. Dit wordt door Leonard Barton (1995) publieke kennis genoemd. Het gaat om
kwaliteiten die makkelijk op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Het menselijk kapitaal is in dit kwadrant
is laag van waarde en niet uniek. De vorm van werkgeverschap is contracteren. Op deze manier
worden krachten voor bepaalde tijd aangenomen en blijft de organisatie flexibel. De relatie met de
werknemer is transactioneel (Lepak en Snell, 1999) omschrijven het als een ‘job-focused relationship’
(Tsui et al., 1995). De HR configuratie is gericht op het nakomen van regelgeving (Lepak & Snell,
1999).
Kwadrant 3, het contracteren van trainer-coaches komt ook voor in de sport. Dit kwadrant speelt
concurrentie tussen verschillende organisaties in de kaart. In de breedtesport zal dit minder
voorkomen, in de topsport zal de concurrentiestrijd groter zijn.

4.7.

Kwadrant 4 creëren van menselijk kapitaal allianties

Het laatste kwadrant is het creëren van menselijk kapitaal allianties. Hier gaat het om menselijk
kapitaal dat met name als uniek wordt beoordeeld, maar minder waardevol is. Het gaat hier om
menselijk kapitaal dat een gelimiteerd financieel voordeel op kan leveren, hierdoor is het voor
voornamelijk kleinere organisaties niet te verantwoorden om de krachten intern aan te stellen en op
te leiden. Door een alliantie te vormen ontstaat hybride werkgeverschap. Beide partijen gaan erop
vooruit door het uitwisselen van kennis. De arbeidsverhouding van het vierde kwadrant kan dus als
een partnership gezien worden. Ten slotte is hier samenwerking de HR configuratie (Lepak & Snell,
1999).
Kwadrant 4 lijkt te passen bij de arbeidsrelatie die een vereniging aangaat. Op deze manier heeft de
vereniging het voordeel van een gediplomeerde trainer-coach, die in dienst is van een andere
organisatie. Wel zal de vereniging nog steeds kosten moeten maken om de trainer-coach werkzaam
te laten zijn. In het geval van trainer-coaches zal de vereniging zich niet bezig hoeven te houden met
de contractuele zaken die bij het aanstellen van een trainer-coach komt kijken. Op deze manier
liggen deze zaken bij een organisatie die hier professionals voor in dienst heeft.
Interessant is om te kijken hoe dit bij sportorganisaties is, specifiek gericht op de trainer-coaches.
Vanuit HRM is het interessant om te kijken welke vormen van werkgeverschap een competitief
voordeel geven en of dit een rol speelt bij de keuze van de plekken waar trainer-coaches komen te
werken.

Overall kan gezien worden dat de sport, door het complexe en gefragmenteerde karakter niet binnen
één van de kwadranten past. Zowel de soort sport als het niveau waar de sport op uitgeoefend wordt
hebben invloed op de uiteindelijke keuze voor een bepaalde arbeidsrelatie. Voornamelijk de waarde
en uniekheid van de trainer-coaches speelt hier een rol in. Zo kan verwacht worden dat in de
topsport een hoge uniekheid en waarde wordt verwacht, wat waarschijnlijk resulteert in een
schaarste van goede trainer-coaches. Dit neemt met zich mee dat deze trainer-coaches moeilijker
vervangbaar zijn en dat organisaties deze trainer-coaches langer aan zich willen binden. Deze
aspecten zijn terug te vinden in kwadrant 1.
Op breedtesportniveau zijn verschillen te verwachten, in sporten waar op dit moment al een
beroepsperspectief is (bijvoorbeeld turnen en tennis) zal de waarde en uniekheid hoger liggen dan bij
vrijwillige trainer-coaches. Door schaarste van deze trainer-coaches is de kans groter dat de
organisatie/vereniging een rol gaat spelen in het opleiden van de trainer-coaches. Wel is te
verwachten dat de waarde van het menselijk kapitaal op dit niveau lager ligt dan in de topsport.
Hierdoor kan dit onder kwadrant 4 geplaatst worden. Ook speelt het opleidingsniveau van een
trainer-coach een rol, hoe hoger de trainer-coach is opgeleid, hoe meer waarde en uniekheid de
trainer-coach voor een vereniging heeft. Wanneer de waarde en uniekheid van een trainer-coach
lager is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een opleiding, kan de vereniging makkelijker aan een
vervanger komen. Door een lage waarde en uniekheid is dit een situatie die past bij kwadrant 3. Dit
zal als gevolg hebben dat deze trainer-coaches eerder geworven worden op de arbeidsmarkt of als
ZZP’er actief zijn, gezien er minder schaarste is bij deze groep trainer-coaches.
Op het gebeid van aanstellingen kan verwacht worden dat deze groter zijn in de topsport, daar
kunnen vaste contracten ook eerder verwacht worden. In de breedtesport zal dit minder het geval
zijn. Deze trainer-coaches kunnen makkelijker vervangen worden. Daarnaast kan verwacht worden
dat de sporters op een lager niveau minder bereid zijn om voor de expertise van een trainer-coach te
betalen. Dit brengt met zich mee dat het perspectief van een trainer-coach op topsportniveau hoger
is dan iemand die op breedtesportniveau actief is.

5. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten aan de hand van verschillende thema’s beschreven. De
resultaten komen voort uit de 12 semi-gestructureerde interviews (waarvan één dubbel interview)
die zijn gehouden. De resultaten zullen getoond worden aan de hand van quotes die door de
respondenten zijn gegeven. Het resultaten hoofdstuk is opgedeeld in zes hoofdthema’s. De thema’s
zijn: arbeidsmarkt, verdiensten trainer-coaches, professionalisering, beroeps- en carrièreperspectief
en werkgeverschap.

5.1.

Arbeidsmarkt

Tijdens de interviews is informatie verkregen over de arbeidsmarkt voor trainer-coaches. Er zijn
verschillende aspecten van de arbeidsmarkt aan bod gekomen.

5.1.1. Algemeen arbeidsmarkt
Over de arbeidsmarkt komt een redelijk eenduidige mening naar voren vanuit de nationale
sportbeleid organisaties. Vanuit NOC*NSF wordt aangegeven dat de aanstellingen vaak klein zijn,
met de (gedeeltelijke) uitzondering van topsport. Deze kleine(re) aanstellingen worden ook door het
ministerie van VWS gezien.
Respondent 12: ‘Dat zie je in de arbeidsmarkt, dat zijn allemaal fragmenten, kleine
aanstellingen, die vaak gecombineerd moeten worden. Ook vaak buiten het trainercoachschap gecombineerd moeten worden. Echte fulltime functies als trainer-coach zie je in
de topsport een beetje. Maar als je wat verder afdaalt naar meer de breedtesport, komt dat
nog maar heel weinig voor.’
Respondent 13: ‘Een ander punt dat de arbeidsmarkt niet heel erg interessant is, omdat er
veel met, en vooral bij verenigingen, fitness en outdoor sector, heel veel met kleinere
contracten wordt gewerkt. Ze zijn relatief, als je naar de sportsector kijkt, veel mensen die
minder dan 20 uur per week in een sportberoep werken.’
Vanuit VWS wordt echter ook een gedifferentieerde markt gezien, sommige trainer-coaches hebben
een andere baan naast de trainersactiviteiten en geven maar een aantal uur in de week training.
Respondent 13: ‘Ook dat is heel gedifferentieerd. Want aan de ene kant heb je mensen die
naast hun gewone baan, of andere baan, bijvoorbeeld 10 uur of 15 uur het eerste team van
de voetbalclub trainen en coachen.’
Dit zijn redenen waarom de markt door NOC*NSF als beperkt wordt ervaren. Ook vanuit VWS wordt
gezien dat veel mensen met een sportopleiding niet (geheel) in de sportsector aan het werk komen.
Of dit aan de vraag, of aanbodkant ligt, wordt in het midden gelaten.
Respondent 11: ‘Nou, op dit moment vind ik dat de arbeidsmarkt te beperkt is voor trainercoaches. Dat is ook de reden dat wij natuurlijk heel erg inzetten op het bieden van kansen van
trainer-coaches op de arbeidsmarkt. Het creëren van beroepsperspectief.’
Respondent 13: ‘Dan zie je dat echt maar een heel klein percentage werkelijk op de
arbeidsmarkt in de sport terecht komt. Dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen: er zijn te
weinig banen in de sport. Aan de andere kant kan je ook zeggen er worden blijkbaar teveel
mensen opgeleid. Er is gewoon niet voor iedereen die wordt opgeleid een baan.’

5.1.2. Verbeterpunten arbeidsmarkt
Door andere actoren worden nog wel punten gezien die de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Het
bieden van marktconforme salarissen kan de arbeidsmarkt helpen volgens een trainer-coach.
Respondent 3: ‘Door meer marktconforme betalingen te doen aan de trainer-coach. Alleen
dan moeten de contributies omhoog. Ook landelijk gezien, zolang de Atletiekunie die
instelling niet heeft, zal het niet veranderen.’
Deze verbetering zal voornamelijk plaats moeten vinden bij de lagere niveaus in de breedtesport.
Door een medewerker van een sportserviceorganisatie wordt namelijk aangegeven dat het vinden
van trainer-coaches voor hogere elftallen meestal het probleem niet is, omdat dit een hoger niveau
is. Terwijl de trainer-coach van een BVO (Betaald voetbalorganisatie) aangeeft dat het vak trainercoach voornamelijk op breedtesportniveau niet voldoende serieus genomen wordt.
Respondent 6: ‘Jeugd dat op relatief hoog niveau speelt, eerste elftallen, dat soort teams
hebben niet zoveel moeite om aan een trainer te komen.’
Respondent 4: Maar het vak trainer-coach moet niet alleen binnen de topsport serieus
genomen worden, maar ook binnen de breedtesport. En daar hoort ook een bepaalde vorm
van erkenning bij.
Als er door wordt gegaan over het hogere niveau binnen het voetbal, de BVO’s, wordt aangeraden
meer zekerheid te bieden in de aangeboden contracten. Dit zal goed zijn voor de arbeidsmarkt.
Respondent 4: ‘In mijn optiek zou het goed zijn als er binnen de arbeidsmarkt meer zekerheid
komt in contracten.’
Respondent 4: ‘Als je kijkt naar waardering etc. dan mis ik wel, over het algemeen, dan kijk ik
naar mezelf en collega’s, een bepaald vertrouwen. Vaak wordt er uitgesproken ‘we zien het
echt in je zitten’, ‘we denken echt dat je de komende jaren aan de club verbonden kunt zijn’
alleen dat vertrouwen wordt in mijn optiek zelden kracht bijgezet door een drie of vier jarig
contract aan te bieden.’
De trainer-coach die actief is bij een omnisportvereniging geeft aan geen last te hebben van
belemmeringen op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij ervaart zijn situatie als goed.
Respondent 5: ‘Geen belemmeringen, niet dat ik zo kan bedenken. Of wat ik ervaren heb.’
Een rol voor VWS om de arbeidsmarkt te verbeteren wordt niet direct gezien. De markt is namelijk
een spel tussen vraag en aanbod. De randvoorwaarden/wetgeving komt vanuit de overheid, de rest
is aan de markt zelf.
Respondent 13: ‘In principe is de arbeidsmarkt, wat het woord al zegt, echt een markt. Een
spel tussen vraag en aanbod en daar probeert de overheid zich niet al te veel mee te
bemoeien, behalve dan de randvoorwaarden bepalen door wetgeving.’

5.1.3. Aanbod arbeidsmarkt
Het aanbod op de arbeidsmarkt is erg verschillend binnen de sportwereld. Zo zijn binnen het turnen
en tennis vele vacatures. Binnen het tennis zijn hierdoor mogelijkheden voor o.a. afgestudeerden
CIOS-studenten. Bij het turnen is het lastiger om aan voldoende trainer-coaches te komen. Naast de
voorzitter van een omnisportvereniging, wordt ook door een medewerker van een
sportservicebureau aangegeven dat met name turnverenigingen veel trainer-coaches nodig hebben.
Respondent 2: ‘Er zijn genoeg tennisscholen die afgestudeerden CIOS-studenten aannemen en
als ik bij de vacatures kijk bij de vereniging Nederlandse tennisleraren, waar ik aangesloten
ben, dan zie ik dat er opzicht genoeg verenigingen zijn die fulltime trainers nodig hebben.’
Respondent 9: ‘Met name turntrainers. Er zijn onvoorstelbaar veel vacatures.’
Respondent 6: ‘In sommige gevallen vindt men het heel lastig om aan trainers te komen. Dat
hoor ik bijvoorbeeld regelmatig bij gymnastiek turnen, waar men wel relatief veel trainers
nodig heeft.’
Terwijl bij het wielrennen, op top- en breedtesportniveau, niet veel mogelijkheden zijn om aan een
baan als trainer-coach te komen. Zeker op breedtesportniveau is het lastig om binnen het wielrennen
op clubniveau aan een baan komen. Wel is een mogelijkheid om een adviesbureau te beginnen en
trainingsschema’s te schrijven.
Respondent 1: ‘Het is uiteindelijk makkelijker om profwielrenner te worden dan trainer, per
ploeg heb je misschien 30 renners en 5 trainers, op die manier.’
Respondent 1: ‘Als je bij een vereniging aan de slag gaat, zie je nog heel weinig functies bij
verenigingen.’
Respondent 8: ‘Niet op clubniveau, dan moet je ook echt wel commercieel een adviesbureau
waarin je trainingsschema’s schrijft voor mensen die zich graag willen verbeteren. Dan kan
dat, maar niet bij clubs, zoals bij hockey, betaalde clubmanagers, clubtrainers, dat hebben we
echt niet.’
Deze tendens wordt binnen NOC*NSF ook gezien. Er zijn veel trainer-coaches actief, maar dit is in
veel gevallen niet hun beroep, maar een vrijwillige functie. Binnen de atletiek is dit terug te zien, een
positie als trainer-coach is niet ingewikkeld om te krijgen, een baan als atletiektrainer wel.
Respondent 12: ‘Dan zou je echt zuiver kijken naar het beroep van trainer-coach, dat alleen,
dat is heel beperkt.’
Respondent 10: ‘Het is lastig om aan een baan te komen bij een atletiekvereniging (…) Je kunt
wel een positie krijgen als trainer, een betaalde positie is wel lastig.
Wat door de sportserviceorganisaties wordt gezien, is dat veel verenigingen niet kiezen voor
gediplomeerde/betaalde trainer-coaches. Meestal zijn alleen de trainer-coaches van de hogere
teams gediplomeerd en worden betaald.
Respondent 6: ‘Er zijn heel veel voetbalverenigingen en hockeyverenigingen, waar alleen de
trainer van het eerste team en in heel sommige gevallen ook het tweede team echt betaalde
en gediplomeerde trainers zijn.’

Een ander sportservicebureau schetst een ander beeld. Deze respondent geeft aan dat het niet
moeilijk is om aan een baan te komen, maar wel moeilijk om aan een fulltime baan te komen.
Respondent 7: ‘Nee, het is niet moeilijk om aan een baan te komen, het is wel moeilijk om aan
een volwaardige baan te komen.’
De situatie bij BVO’s is anders. Hier zijn weinig plekken en veel trainer-coaches die dezelfde positie
willen. De arbeidsmarkt is hier overvol, waardoor een compensatie voor het werk vaak niet
evenredig is.
Respondent 4: ‘Er zijn weinig plekken waar heel veel mensen graag in zouden willen werken.
(…) Kijk je naar de arbeidsmarkt dan is die misschien wat overvol en daardoor is de
compensatie voor hetgeen wat je doet niet helemaal rechtvaardig, omdat clubs ook wel het
gevoel hebben dat er voor jou 20 andere zijn die dat plekje heel graag willen invullen.

5.1.4. Ontwikkeling arbeidsmarkt
Vanuit verschillende respondenten wordt aangegeven dat een ontwikkeling nodig is op het gebied
van de arbeidsmarkt voor trainer-coaches. Een eerste ontwikkeling heeft niet direct te maken met de
arbeidsmarkt, maar wel indirect. Zo is het van belang dat trainer-coach als een volwaardig vak wordt
gezien. En dat het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt.
Respondent 1: ‘Het zou mooi zijn als trainer-coach als een volwaardig vak wordt gezien.’
Respondent 5: ‘Dus meer aandacht aangeven, meer publiciteit. Ze moeten het aantrekkelijker
maken.’
Vanuit een sportserviceorganisatie wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zich
meer moet richten op het trainen geven bij meerdere verenigingen. Naast andere verenigingen kan
ook gekeken worden in andere sectoren of daar behoefte is aan een trainer-coach. Het toenemende
aantal uur kan het interessanter maken om trainer-coach te worden.
Respondent 7: ‘Gebeurt wel, maar zou nog veel meer kunnen gebeuren. Ik denk dat dat echt
kansrijk is om die arbeidsmarkt interessanter te maken. Door juist samen te werken met clubs
en zo volwaardige functies te creëren die ook interessanter zijn om te bekleden.’
Respondent 7: ‘De werkgever, maar ook de beleidsorganisaties kunnen veel meer kijken om
die trainer-coaches niet alleen voor hunzelf in te zetten maar ook in andere sectoren.’
Om deze ontwikkeling plaats te laten vinden, is een versterking van de arbeidsmarkt nodig. Vooral op
de gebieden van professioneel werkgeverschap en goede CAO’s.
Respondent 12: ‘Maar de voorwaarde die daar onder ligt, is dat je een arbeidsmarkt moet
maken die veel sterker is dan dat die nu is. Dat heeft alles te maken met goede CAO’s, met
professioneel werkgeverschap daarin.’

5.1.5. Kansen en belemmeringen arbeidsmarkt
Hier komt wel een financieel vraagstuk bij kijken. Vanuit NOC*NSF wordt dit benadrukt. Werkgevers
moeten wel de mogelijkheden hebben om deze stap te zetten. Er wordt aangegeven dat werkgevers
waarschijnlijk niet bewust kansen op professionaliseren laten liggen, maar de mogelijkheden niet
hebben om dit te doen.
Respondent 11: ‘Maar dat hangt heel erg samen met de mogelijkheden die er zijn denk ik. Ik
denk dat veel werkgevers niet bewust op bepaalde terreinen iets laten liggen. Alleen dat ze
soms gewoon niet in staat zijn om het professioneler te kunnen organiseren, dus ja, als de
kansen geboden worden, zullen ze die met twee handen aangrijpen verwacht ik.’
Het financiële vraagstuk kan bijvoorbeeld (deels) opgelost worden door subsidies vanuit de overheid.
Wel is het van belang om een goede lobby te voeren. De beslissing om subsidies beschikbaar te
stellen ligt in de politiek. Bij een financiering vanuit de politiek zijn er zeker mogelijkheden om het
beroep trainer-coach te professionaliseren.
Respondent 11: ‘Hoe goed kunnen we de lobby voeren om daadwerkelijk een subsidie vrij te
spelen om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.’
Respondent 12: ‘In hoeverre wordt de Human Capital Agenda goed ontvangen? Daar zitten
veelbelovende ingrediënten in, hoe gaat dat ontvangen worden door de politiek? Wat gaat de
Tweede Kamer, het kabinet daarmee doen? Op het moment dat zij de agenda gaan volgen
van VWS, dan zie ik zeker wel mogelijkheden voor de komende jaren.’
Door een trainer-coach van een BVO wordt wel aangegeven dat het vrijmaken van geld vanuit de
overheid een lastig verhaal wordt. Gezien dat op dit moment niet gebeurt, en er toch voldoende
trainer-coaches actief zijn als vrijwilliger. Veel mensen vinden het leuk om te doen, ook al ze er niet
voor worden betaald. Hierdoor lijkt de prioritering om te investeren niet hoog.
Respondent 4: ‘Ik vind dat heel lastig. Ik denk dat je dan op een punt uitkomt dat er geld
uitgetrokken moet worden voor iets dat draait. Het heeft geen prioriteit want het is gewoon
een leuk vak, en dat vind ik zelf ook. En mensen vinden het gewoon leuk om te doen, ook als
ze er niet voor betaald krijgen.’
Een soortgelijk punt wordt door een medewerker van VWS gemaakt. Verenigingen zullen zelf een
sluitend verdienmodel moeten vinden om professionals in dienst te nemen. Verenigingen zullen ook
moeten veranderen om tot dat punt te komen.
Respondent 13: ‘Ik denk dat bijvoorbeeld verenigingen, die een sluitend businessmodel vinden
om een aantal professionals in dienst te nemen. Die dat kunnen betalen door
lidmaatschappen of door sponsoring.’
Respondent 13: ‘Dat zie ik als de grote belemmering, dat ook organisaties over hun eigen
schaduw moeten stappen. En zeggen wij moeten ook veranderen als we die hele
arbeidsmarkt willen veranderen of het hele opleidingslandschap willen veranderen.’

5.1.6. Werving trainer-coaches
Tussen de stap van de arbeidsmarkt naar het zijn van een trainer-coach zit een wervingstraject. De
werving van trainer-coaches wordt in veel gevallen gedaan op basis van het netwerk van de
verenigingen. Via-via wordt gezien als een goede manier om nieuwe trainers aan te trekken.
Respondent 12: ‘Het werkt via het netwerk. Zo worden vacatures binnen de georganiseerde
sport ingevuld. Dat is de manier van werven op de arbeidsmarkt.’
Respondent 6: ‘Bij voetbal en hockey gebeuren dat soort dingen vaak via-via, of er wordt een
vacature geplaatst. Maar dat zijn nooit ellenlange procedures.’
De werving van trainer-coaches is vaak gebonden aan de regio. Reistijd en reiskostenvergoeding
hebben invloed op de zoektocht naar een nieuwe trainer-coach.
Respondent 10: ‘We hebben niet echt een sollicitatieprocedure voor gestart. Je zit ook met de
reiskosten, als een trainer verder weg woont, dan ga je behoorlijk wat reiskosten neertellen.
Dat is voor de vereniging een groot bedrag. Als vereniging zit je gebonden aan de regio.’
Mede hierdoor wordt het gebruik maken van vacatures door de respondenten van de
sportverenigingen en sportservicebureaus vaak niet gezien als beste oplossing. Daarnaast vallen de
advertenties van verenigingen vaak niet voldoende op tussen de grote hoeveelheid vacatures die er
zijn binnen sommige sporten.
Respondent 9: ‘Nou, op dit moment is het met name via-via. Omdat er zoveel geadverteerd
wordt. Dan valt jouw advertentie valt niet meer op.’
Als gevolg hiervan zien de sportserviceorganisaties dat vraag en aanbod vaak niet samen komen.
Respondent 7: ‘De meeste trainer-coaches worden geworven via het netwerk van de clubs.
Vacaturesites werken vaak niet. Onze indruk is daar komen vraag en aanbod niet bij elkaar.’
Binnen de Atletiekunie werkt het op een soort gelijke manier. De banen als bondscoach die daar
vrijkomen worden ook ingevuld door mensen uit het netwerk. Vacatures voor bondscoach komen
niet op de site terecht.
Respondent 3: ‘Nee, zelfs de AU hanteert geen sollicitatieprocedure, je wordt gevraagd, ik heb
nog nooit een sollicitatiegesprek gevoerd in de atletiek.’
Dit wordt deels gezien als een goede manier van werken. Hierdoor wordt gekeken naar de potentie
en competenties van de beoogde trainer-coach. Wel kan het open stellen van de functie ervoor
zorgen dat er vergeleken kan worden met andere trainer-coaches. Dit heeft tot gevolg dat trainercoaches zichzelf beter moeten presenteren.
Respondent 3: ‘Ik vind het op een goede manier werken. Als je kijkt: hey, die heeft meer in zijn
mars dan wat we nu van hem zien. Maar ik zou het ook openstellen om het te vergelijken met
anderen. Dat die niet in een gespreid bedje komt, maar waar wel nog een serieus gesprek is
waar je jezelf moet presenteren.’

Door een trainer-coach bij een BVO worden vraagtekens gezet bij het alleen aantrekken van trainercoaches uit het netwerk van bepaalde personen binnen een club. De scope wordt zo kleiner,
waardoor het mogelijk is dat niet altijd de beste trainers aangetrokken worden.
Respondent 4: ‘Ik vind dat hier een kans ligt voor de voetbalwereld in algemene zin. Er zijn
weinig plekken binnen BVO’s. Maar ik vind ook dat de mensen die gevonden worden, vaak uit
het netwerk komen van bepaalde personen binnen de club. Daarin betwijfel ik of ook altijd de
beste trainers worden aangetrokken.’
Binnen de tenniswereld komen vraag en aanbod wel samen. Zo komen vacatures voor tennisleraar
via de KNLTB of Vereniging van Nederlandse Tennisleraren onder aandacht van de aangesloten
tennisleraren. Wel wordt ook binnen het tennis vaak eerst in eigen netwerk gezocht.
Respondent 2: ‘Op het net, of zoeken bij de bond of de vereniging voor Nederlandse
tennisleraren, naar vacatures. Maar mijn ervaring is, dat veel tennisleraren, tennisscholen,
natuurlijk eerst binnen hun netwerk kijken.’
Door een trainer-coach wordt aangegeven dat binnen (regio) een sportorganisatie actief is die vraag
en aanbod bij elkaar laten komen, ook andere regio’s kunnen deze kans benutten. Deze
driehoeksverhouding tussen vereniging, trainer-coach en sportorganisatie bevalt goed.
Respondent 5: ‘Het is een mooie driehoeksverhouding, vereniging, trainer-coach en
(sportorganisatie). Dus eigenlijk hoef ik niet te solliciteren. Er wordt aangegeven die
vereniging heeft een trainer-coach nodig, is dat iets voor jou? En de vereniging vraagt aan
(sportserviceorganisatie) hebben jullie nog trainers over? Dus het zit heel dicht bij elkaar
allemaal.’

5.2.

Verdiensten trainer-coach

Doorgaand op de werving is het financiële aspect een belangrijk onderdeel. Zeker als het gaat om
een betaalde functie. De financiën zijn afhankelijk van de sport waarin je als trainer-coach actief
bent, ook heeft de financiële positie van verenigingen hier een (grote) rol. Zo is in de
gymnastiekwereld veel vraag naar trainer-coaches, dit zorgt voor een betere positie van de trainercoach met betrekking tot de verdiensten.
Respondent 5: ‘Op een gegeven moment waren wij ook in gesprek met een meisje, dat wilde
uit een andere stad komen, maarja wij zijn gebonden aan een budget, je kan niet meer bieden
dan erin komt.’
Respondent 5: ‘Maar ja nogmaals, als één van trainer-coaches besluit ‘ik wil meer verdienen’,
dan zijn wij die kwijt, dat weet ik zeker.’
Ook het verschil van niveau heeft invloed op de vergoeding/ het salaris van een trainer-coach. Zo
kunnen coaches in de topsport vaak beter verdienen dan collega’s in de breedtesport. Wel worden
de verschillen tussen verschillende sectoren duidelijk gemaakt. Trainer-coach wordt vaak nog niet als
vak gezien, waardoor hier een groot verschil is in salaris ten opzichte van andere sectoren.
Respondent 1: ‘Mensen vinden het heel normaal als je je auto naar de garage brengt, dat dat
een uurloon is van 50 euro, of als je een timmerman of loodgieter laat komen, dat dat 50/60
euro per uur is. Maar als jij als trainer aan de slag gaat en een trainingsschema maakt. Dan is
het nog wel een beetje dat men verwacht dat het met een boekenbon en een flesje wijn ook
wel kan.’

Respondent 1: ‘Als je kijkt naar de verdiensten, verdien ik ook prima. Een vriend van mij zei
ook, als je zo’n functie hebt in het bedrijfsleven, met zoveel verantwoordelijkheden op dat
niveau, dan zou je in het bedrijfsleven makkelijk 20.000, 30.000 per jaar meer verdienen.’
Wel heeft er de afgelopen jaren een positieve verandering plaatsgevonden binnen de topsport op
het gebied van salaris.
Respondent 8: ‘Nee, er valt goed van rond te komen. Dat is misschien ook het verschil met
vroeger, dat het serieuze banen zijn. Je zit niet in de sport omdat je er rijk van wordt, dus dat
is het zeker niet. Maar kan je er goed van rondkomen? Ja, dat kan.’
Zeker bij BVO’s liggen de salarissen hoger, wel wordt dit salaris niet altijd als evenredig gezien als er
gekeken wordt naar de verwachtingen en werkdruk.
Respondent 4: ‘Ik vind het salaris niet altijd evenredig als ik kijk naar het geen wat er
verwacht wordt. En ook de kwaliteit die verwacht wordt, toch wel enige vorm van druk en
spanning die erbij komt kijken.’
Niet alleen in de topsport, maar ook in de breedtesport kan een trainer-coach in sommige gevallen
rondkomen van het salaris als trainer-coach, dit is wel afhankelijk van de aanstelling en de sport. Op
lagere niveaus is dit een ander verhaal. Rondkomen is vaak niet mogelijk, maar bijverdienen is, zeker
in de voetbalwereld, mogelijk.
Respondent 6: ‘Dat is ook een beetje sport gerelateerd. In het voetbal, zeker op een bepaald
niveau, kan je echt wel prima een fatsoenlijk salaris verdienen.’
Respondent 6: ‘Je kunt hartstikke leuk bijverdienen als je voetbaltrainer bent van een eerste
elftal dat 5e klasse speelt bewijs van spreken. Je kunt er niet je boterham mee verdienen, als
zijnde alleen die job, maar het is wel een mooie bijverdiensten.’
Respondent 2: ‘Je hebt je uurtarief (…) staat redelijk vast, je bent afhankelijk van het aantal
uur. Het is niet zo dat je vreselijk kan doorgroeien zoals in het bedrijfsleven.
In andere sporten is dit lastiger, al dan niet onmogelijk. In de atletiekwereld zijn de salarissen van
trainer-coaches (niet in dienst van de sportbond) een stuk lager. Hier valt niet van rond te komen,
zelfs als je fulltime in dienst zou zijn. Hier komt idealisme bij kijken. Zeker op het gebied van
pensioensopbouw worden problemen ervaren.
Respondent 3: ‘Om mijn pensioensopbouw beter te krijgen, want dat gaat je niet lukken als je
net geen 25 euro per uur verdient. Dan kan je niks opzij zetten voor pensioen. Dus dat doe je
er dan naast.’
Respondent 3: ‘En de trainers worden onderbetaald. Ik word voor atletiekbegrippen goed
betaald. Maar nog steeds kan ik niet mijn brood ermee eten.’
Respondent 3: ‘Ik denk als je binnen de atletiek een trainer bent, dan zit er veel idealisme bij.
Als je bij voetbal iets doet, dan zijn de bedragen die betaald worden hoger.’

Er zijn wel mogelijkheden om trainer-coaches in de atletiek meer te bieden geeft een bestuurslid uit
de atletiek aan. Dan kan gedacht worden aan RTC’s, hier betalen atleten (extra) voor meer
trainingen. Op deze manier kan je een trainer-coach wat meer bieden.
Respondent 10: ‘Als je dat echt wil doorbreken, dan moet je naar RTC achtige constructie
gaan. Waar atleten gewoon een pakket krijgen, waarbij ze dan 5 keer per week kunnen
trainen, voor een bedrag van 1000 euro op jaarbasis. Dan kan je een trainer wat meer
bieden.’

5.3.

Professionalisering in de sport

De respondenten geven aan een professionaliseringsslag nodig is in de sport, om tot een verbeterde
arbeidsmarkt te komen. In de huidige situatie is de sport erg gericht op vrijwilligers, dit moet
veranderen om de arbeidsmarkt voor trainer-coaches te verbeteren. Wel kan deze
professionalisering op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. VWS richt zich meer op het
menselijk kapitaal van de trainer-coach, en minder op de betaling van trainer-coaches.
Respondent 13: ‘Bij VWS maken wij op het gebied van menselijk kapitaal niet echt een
onderscheid tussen betaalde trainers en vrijwillige trainers. We zeggen er zou een bepaalde
kwaliteit in de sector moeten zijn, en of dat nou vrijwilligers of betaalde mensen zijn, dat is
een volgende vraag.’
Daarnaast speelt de professionalisering ook op het gebied van werkgeverschap. Als je als vereniging
een goede werkgever wil zijn, dan is het van belang dat naast de professionals die je in dienst hebt,
ook de rollen van bestuursleden geprofessionaliseerd worden.
Respondent 11: ‘Maar ik denk wel als je als vereniging een goede werkgever wil zijn, dat ook
andere rollen zoals bestuursleden e.d. ook geprofessionaliseerd worden. Want dan zijn de
lijntjes kort en kan je direct afspraken maken met mensen die jij in dienst hebt.’
Het hebben van een professioneel bestuur komt nu vaak niet voor. Vanuit de omnisportvereniging
wordt aangegeven dat de kennis over vrijwillige besturen vaak niet voldoende aanwezig is.
Respondent 9: ‘En de knowhow, wij als bestuur zijn we vrijwillige leken op het gebied van
verenigingsbesturen.’
Het belang van de professionalisering van trainer-coaches wordt door de medewerker van een
sportserviceorganisatie ook gezien. Vanuit het perspectief van de sportserviceorganisatie wordt
aangegeven dat mensen steeds minder bereid zijn om als vrijwilliger te werken. Daarnaast worden
hogere eisen aan sportbeoefening gesteld, dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de sport ook hoger
moet worden.
Respondent 7: ‘Als je het hebt over trainer-coaches, zie ik een professionalisering in de sport.
Dat heeft te maken met de hele economie. Mensen werken meer en zijn minder bereid
vrijwilligers werk te doen. Maar er zijn ook vanuit de consumptiemaatschappij, mensen
stellen ook hogere eisen ten aanzien van sportbeoefening. Dus de kwaliteit van de sport die
wordt aangeboden, moet ook hoger zijn.’

Deze verhoogde kwaliteit moet voor zowel de topsport, als de breedtesport gelden. Een bepaalde
mate van erkenning speelt hier volgens een trainer van een BVO ook een rol in.
Respondent 4: ‘Maar het vak trainer-coach moet niet alleen binnen de topsport serieus
genomen worden, maar ook binnen de breedtesport. En daar hoort ook een bepaalde vorm
van erkenning bij.’
Vanuit de trainer-coach uit de atletiek komt een signaal dat met name de kant van de wedstrijdsport
geprofessionaliseerd dient te worden. Niet alleen voor de atletiek, maar voor alle sporten. Een
trainingscoördinator kan hier een rol in gaan spelen.
Respondent 3: ‘Er zou gewoon een trainingscoördinator in dienst moeten zijn, zodat de
wedstrijdsport geprofessionaliseerd wordt. Dat er nog een breedtesport is, prima. Dat kan op
vrijwilligers, mensen die naast hun werk een looptraining geven. Maar er moet ook een deel
geprofessionaliseerd worden, dan haal je het hele niveau in de atletiek, handbal of wat dan
ook veel hoger.’
Om tot deze professionalisering te komen, is wel geld nodig. Dit wordt aangegeven door de
medewerker van een sportserviceorganisatie. Er zijn financiële middelen voor verenigingen nodig om
daadwerkelijk de professionalisering op verenigingen te kunnen laten plaatsvinden.
Respondent 6: ‘Want als al die partijen het belangrijk vinden dat verenigingen
professionaliseren, dat is leuk dat we dat belangrijk vinden. Maar de enige manier om dat te
realiseren is de vereniging financieel te helpen.’
Deze financiering zou vanuit het rijk plaats kunnen vinden. Dit zorgt voor meer mogelijkheden voor
betaalde trainer-coaches in de breedtesport. Ook wordt gezegd dat door middel van
overheidssubsidies direct een grote stap gezet kan worden. Wat weer kan zorgen voor eisen aan de
beroepsgroep, wat neer komt op (beter) opgeleide professionals. Vanuit VWS wordt aangegeven dat
de sport geen sluitend verdienmodel heeft, om deze stap te zetten is dus financiering vanuit de
overheid nodig.
Respondent 1: ‘Ik zou wel voorstander zijn, dat er vanuit het rijk meer mogelijkheden zijn om
meer betaalde trainers in de breedtesport, bij jeugd aan de slag te krijgen. Zodat er op een
professionele manier begeleiding gegeven kan worden.’
Respondent 11: ‘Op het moment dat er overheidssubsidie bij komt kijken, dan kan je in één
keer een hele grote stap zetten. Tegelijkertijd kan je ook eisen gaan stellen aan de
beroepsgroep.’
Respondent 13: ‘Wat ik hoor en zie is de betaalbaarheid. Wij hebben ook de overheid nodig
om de professionals te betalen, want de sport heeft geen sluitend verdienmodel.’

5.3.1. Uitstroom / doorstroom
Doorgaand op de professionalisering zie je in de huidige situatie dat veel trainer-coaches uitstromen.
Dit speelt nog niet zo’n grote rol in het begin van iemand zijn carrière, maar op een later moment in
de carrière speelt dit probleem steeds vaker. Er wordt door de respondenten geschetst dat dit kan
liggen aan de beperkte (doorgroei)mogelijkheden en het gebrek aan stabiliteit.
Respondent 12: ‘Dat zorgt voor een vroegtijdige uitstroom. Kijk je naar iemand die een
bacheloropleiding heeft, die kan dan wel starten. Die denkt, dat is leuk, zit ik toch in de
sportbranche. Kan ik bij verenigingen wat uren bij elkaar sprokkelen. Maar op een gegeven
moment, als hij/zij een paar jaar verder is. Dan ziet hij/zij ook beperkte mogelijkheden zijn
voor zijn loopbaan.’
Respondent 13: ‘Dus mensen stromen, op een bepaald moment, als ze richting de dertig gaan
en ze misschien een huis willen kopen of een gezin willen stichten. Zijn ze misschien iets meer
opzoek naar stabiliteit en zie je ze uitstromen.’
Respondent 4: ‘Binnen mijn huidige situatie zou het misschien nog wel passen, maar over een
aantal jaar, als ik ga denken aan kinderen etc. nooit zomaar voor gokken.’
Binnen het tennis zijn de mogelijkheden aanwezig om je hele carrière actief te zijn als trainer-coach.
Wel kunnen de tijden waarop gewerkt moet worden naar verloop van tijd tegen gaan zitten.
Respondent 2: ‘Je bent wel elke avond weg. Dat gaat op een gegeven moment wel een beetje
tegenzitten. (…) Hoewel ik het voor mijn gevoel tot aan mijn 80ste bewijs van spreken zou
kunnen volhouden. Maar ik wil ook een beetje ’s avonds vrij zijn af en toe.’

5.3.2. Aanstellingen trainer-coaches
De uitstroom van trainer-coaches heeft onder andere te maken met de aanstellingen. Qua uren voor
trainer-coaches lopen tussen verschillende sporten en niveaus uit elkaar. Wat er door een
sportserviceorganisatie wordt aangegeven is dat trainer-coaches het vaak als bijbaan doen. Mede
daardoor komt het aantal uur vaak niet boven de tien uur per week.
Respondent 6: ‘Maar in veel andere gevallen denk ik niet dat je vaak boven de 10 uur per
week komt. Omdat het anders ook bijna niet te combineren is met een baan.’
Wel wordt aangegeven dat er wel geluiden worden gehoord om fulltime als trainer-coach actief te
willen zijn als dat mogelijk zou zijn.
Respondent 6: ‘Maar als je mij vraagt zouden meer trainers dat willen, dus echt daar hun
hoofdbaan van maken, dan zeg ik ja.’
Ook in de Arbeidsmarktmonitor Sport wordt gezien dat banen in de sport gaat om relatief kleine
aanstellingen. Voor mbo-afgestudeerden ligt het rond 25 uur per week, hier zit echter al meer bij dan
alleen de functie trainer-coach.
Respondent 12: ‘Daar kan je de Arbeidsmarkt monitor Sport op naslaan, als je dat ziet, dan zie
je voor mbo-afgestudeerden zo’n 25 uur in de week. Alleen die 25 uur is zeker niet alleen
maar werk als trainer-coach, daar zit de combinatie al in.’

Deze kleinere aanstellingen hebben volgens de voorzitter van een omnisportvereniging te maken
met de periode waar je als trainer-coach actief kan zijn. Bij de desbetreffende vereniging gaat het om
zo’n 4,5 uur per dag. Enkele uren per week is hierdoor makkelijk te vinden, grotere aanstellingen
worden lastiger.
Respondent 9: ‘Je bent afhankelijk van de periode zeg 15.30 tot uur of 20.00.’
Respondent 7: ‘De meeste trainer-coaches kunnen heel makkelijk enkele uurtjes vinden.
Alleen het is allemaal parttime werk, het zijn allemaal kleine banen.’
De aanstellingen verschillen per sport, zo is het binnen de tenniswereld mogelijk om zowel parttime,
als fulltime als tennisleraar actief te zijn.
Respondent 2: ‘Je hebt leraren die geven 40/50 uur les. En je hebt trainers die 30 uur
lesgeven. Je hebt ook mensen die lesgeven zoals (naam), die heeft gewoon een baan in het
onderwijs en die geeft gewoon op maandag- en vrijdagavond een aantal uurtjes.’
De trainer-coach van een sportbond geeft aan dat het op papier gaat om een aanstelling van 38 uur,
in de praktijk ligt dit hoger. Het wordt als een 24/7 baan ervaren.
Respondent 1: ‘Op papier is dat 38 uur, in de praktijk ervaar ik het in elk geval als 24/7 om het
zo te zeggen.’

5.4.

Beroeps- en carrièreperspectief

De verbetering van de arbeidsmarkt voor trainer-coaches is een eerste stap om ook het beroeps- en
carrièreperspectief van trainer-coaches te verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen is een
verandering in de aanstellingen van belang. Dit heeft invloed op het verlagen van de uit- en
doorstroom.

5.4.1. Beroepsperspectief
Het beroepsperspectief voor trainer-coaches is afhankelijk van de sport. Binnen het turnen is veel
vraag naar opgeleide trainer-coaches. Vanwege de grote vraag kunnen door trainer-coaches eisen
gesteld worden. Dit wordt door zowel de voorzitter als trainer-coach van de vereniging aangegeven.
Respondent 9: ‘Turntrainers (…), die hebben het volgens mij voor het uitkiezen. En kunnen
eisen stellen, omdat er zoveel aanbod is.’
Respondent 5: ‘Er is heel veel vraag naar. Dat is altijd zo geweest. Er is heel veel vraag naar
gekwalificeerde trainers.’
Dit is niet in alle sporten het geval. Zo geeft de medewerker van een sportserviceorganisatie aan dat
er weinig trainer-coaches zijn die daadwerkelijk rond kunnen komen van hun beroep als trainercoach.
Respondent 6: ‘Er zijn maar heel weinig mensen die met het trainer-coachschap hun
boterham kunnen verdienen. Het is in eigenlijk bijna alle gevallen, en dat weet ik omdat we
dicht bij het vuur zitten.’

Een uitzondering wordt gemaakt voor de tennistrainer. Dit is één van de weinige trainer-coaches die
het als hoofdberoep kunnen doen.
Respondent 6: ‘Ik moet daar wel een kanttekening maken, voor de tennistrainer.
Tennistrainer is eigenlijk wel één van de weinige trainers waar je nog wel regelmatig ziet dat
ze puur en alleen trainen geven. (…) Maar daar zie je nog wel trainers die dat als hoofdberoep
doen.’
Een respondent vanuit NOC*NSF geeft aan dat dit wel het mooiste scenario zou zijn. Dat trainercoaches het vak beroepsmatig kunnen beoefenen.
Respondent 11: ‘Het mooiste zou zijn als alle trainer-coaches het beroepsmatig kunnen
beoefenen. Dat in ieder geval die mogelijkheid bestaat.’

5.4.2. Carrièreperspectief
Het carrièreperspectief ligt voornamelijk in de eigen ontwikkeling als trainer-coach. Het werk blijft
vaak hetzelfde. De trainer-coach van een sportbond geeft aan dat je vaak niet doorgroeit naar een
hogere functie. Wel zou je het werk tot aan je pensioen kunnen blijven doen wordt aangegeven.
Respondent 1: ‘Het is niet dat dat je eerst een functie hebt, en dan een functie hoger. Maar je
kan je wel blijven ontwikkelen.’
Respondent 1: ‘In principe het werk dat ik nu doe, zou je ook 10/20 jaar of tot je pensioen
kunnen doen. Ik weet niet, als je 25 jaar in het vak zit, of je niet op een gegeven moment
uitgewerkt bent. Dat weet ik niet, in theorie zou het wel kunnen.’
Het probleem binnen de atletiek ligt dan ook niet aan de werkzaamheden zelf, maar meer aan de
arbeidsvoorwaarden. Zo kan je als trainer-coach tot je pensioen doorgaan, alleen bouw je in de
huidige situatie geen pensioen op.
Respondent 3: ‘Zou je mij op een baan in Spanje neerzetten waar het ook wel af en toe koud
kan zijn, maar niet kouder dan 15 graden, dan denk ik dat ik het aardig kan volhouden.
Behalve dat je dan geen pensioenvoorziening hebt.’
Dit punt wordt ook gezien door een bestuurder in de atletiek. Trainer-coach in de atletiek wordt in
het algemeen meer gezien als een roeping dan een beroep. Dit maakt het carrièreperspectief
ingewikkeld.
Respondent 10: ‘Op dit moment is het meer een roeping dan een beroep. Dus ja, dat maakt
het lastig.’
Binnen het tennis- en de voetbalwereld zijn wel wat mogelijkheden wordt door twee respondenten
aangegeven. Zo kan je binnen de tenniswereld starten met het zelf verzorgen van trainingen. En in
een later stadium eventueel een tennisschool openen.
Respondent 2: ‘Als trainer kan je je uren uitbreiden, je zou een tennisschool kunnen beginnen.
Dan zet je jezelf als coördinator neer en heb je mensen in dienst.’

Binnen het voetbal liggen er naast de mogelijkheden om door te groeien als trainer-coach,
bijvoorbeeld in leeftijdscategorie, ook mogelijkheden om door te groeien in het voetballandschap.
Respondent 4: ‘Er is een grote doorgroeimogelijkheid als trainer-coach. Waar ik begin, er zijn
nog heel veel plekken waar ik kan doorgroeien, ook in functie, in status etc. (…) Binnen het
voetbal kan je binnen het landschap heel erg doorgroeien, binnen de leeftijd, binnen de club.
Daar zit zeker een groeimogelijkheid in.’
Wel wordt door twee respondenten aangegeven dat de belangstelling in je beroep kan veranderen.
Een carrière voor langere tijd in de sportsector wordt niet altijd aantrekkelijk gevonden.
Respondent 9: ‘Nou ja, 10/12 jaar is natuurlijk een best lange periode waarin je zelf ook
ontwikkeld. Dus ik kan me voorstellen als je als net afgestudeerde bij een vereniging begint en
super enthousiast aan het werk gaat en na 10 jaar denkt: ja, ik ben getrouwd, ik heb nu zelf
kinderen. De belangstelling verandert.’
Respondent 13: ‘Die moeten er vaak nog wat anders bij doen. Dat maakt het niet super
aantrekkelijk om in ieder geval op de lange termijn in de sportsector te blijven werken.

5.5.

Werkgeverschap

Het volgende thema is het werkgeverschap. Binnen het werkgeverschap is een splitsing gemaakt
tussen verschillende subthema’s. Eerst zal een beeld geschetst worden hoe de respondenten
aantrekkelijk werkgeverschap zien waarna het over de werkgevers zelf gaat.

5.5.1. Aantrekkelijk werkgeverschap
Aantrekkelijk werkgeverschap wordt door de respondenten gelinkt aan goede arbeidsvoorwaarden.
Ook is het van belang dat er collectieve afspraken gemaakt worden waar trainer-coaches op terug
kunnen vallen. Daarnaast is de zelfontwikkeling ook een belangrijk aspect als het gaat om
aantrekkelijk werkgeverschap. Een bepaalde mate van verantwoordelijkheid binnen bepaalde kaders
wordt ook gezien als aantrekkelijk werkgeverschap. Functioneringsgesprekken spelen een belangrijke
rol in het werkgeverschap, zo kan van beide kanten gezien worden of aan de verwachtingen wordt
voldaan. Ten slotte wordt het van belang geacht dat je met vragen bij je werkgever terecht kan.
Respondent 8: Aantrekkelijk werkgeverschap is dat je zelf verantwoordelijkheid hebt. Dus dat
je de kaders krijgt waarbinnen je moet functioneren, maar dat je zelf de vrijheid hebt om dat
goed in te kunnen vullen. Goede arbeidsvoorwaarden als het gaat om ziekte, pensioen. De
faciliteiten die je hebt en vergoed krijgt. Dus vervoer, auto, ICT. Goede ondersteuning voor
coaches. Mogelijkheid om afstand te kunnen nemen. Dat je niet alleen maar 100% bezig bent
met je werk. Dat je ook af en toe afstand kunt nemen is belangrijk. En dat is lastig, zeker in de
topsport. Maar dat zou daar wel onder vallen. Mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen.
Voldoende tijd en ruimte voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.’
Respondent 5: ‘Je kan er altijd terecht voor informatie, of als je problemen hebt, je kan er
altijd terecht.’
Respondent 6: Op het moment dat je werknemers hebt binnen je vereniging, en dat zijn zij,
dan ben je verantwoordelijk voor de aansturing. Dat hoeft niet iedere dag, maar wel
periodiek een functioneringsgesprek met iemand te voeren. Net dat extra dat wel hoort bij
goed werkgeverschap, in mijn optiek, mis ik dan wel eens.’

5.5.2. Werkgevers in de sport
In de sport zijn verschillende arbeidsrelaties te zien. Zo kunnen trainer-coaches in dienst zijn van een
sportvereniging, een sportbond, een sportserviceorganisatie, een commerciële ploeg of actief zijn als
ZZP’er.
Respondent 12: ‘Sportvereniging is natuurlijk de organisatie waarbij het past, maar als
trainer-coach kan je ook bij een commerciële schaatsploeg, of een andere commerciële ploeg.
Als je op hoger niveau actief bent, dan kan ook je sportbond je werkgever zijn. Dan val je
onder TeamNL. Maar volgens mij is alles zo benoemd, gemeente kan ook, een sportbedrijf.’
De sportvereniging wordt gezien als de meest logische organisatie waar een trainer-coach actief kan
zijn. Wel brengt dit een nadeel met zich mee. De andere rollen binnen een vereniging worden vaak
niet professioneel ingevuld, waardoor het ingewikkeld is om als werkgever te functioneren.
Respondent 11: ‘Het enige nadeel is, dat de professionaliteit ook van andere rollen ook
beperkt is. Dat maakt het lastig om een goede werkgever te zijn als vereniging zijnde.’
Sportserviceorganisaties spelen hier op in. Deze organisaties ontzorgen de verenigingen op het
gebied van werkgeverschap. Dit brengt voordelen voor de verenigingen, maar ook voor de sport- en
beweeginfrastructuur van Nederland volgens respondent 6.
Respondent 6: ‘Dat is wel wat wij doen, wij ontzorgen als het gaat om het werkgeverschap.
Wij doen dat ook omdat wij inzien dat het goed is voor de vereniging, daarmee goed is voor
de sport- en beweeginfrastructuur in Nederland.’
Respondent 9: ‘Zoals met (medewerker sportserviceorganisatie) spar ik ook, ‘we lopen hier
tegenaan, kan je ons van advies voorzien’. Dat vind ik een heel groot voordeel. Voor de rest
zou ik het niet echt weten.’
Er zijn wel verschillen tussen de verschillende werkgevers. De trainer-coach die actief is bij een
sportbond vindt dat het bij een sportbond het best geregeld is qua arbeidsvoorwaarden in
vergelijking met een commerciële ploeg en de ZZP constructie.
Respondent 1: ‘Ik denk dat het bij een sportbond qua arbeidsvoorwaarden het strakst is
geregeld.’
De reden hiervoor is dat de andere ervaren vormen van werkgeverschap nadelen met zich mee
brengen. De trainer-coach in dienst van een bond geeft aan dat je als ZZP’er wel flexibeler bent, maar
dat je geen geld binnenkrijgt als je geen klanten hebt. Daarnaast is er meer onzekerheid bij
commerciële ploegen, als de sponsor stopt, houdt het team ook op te bestaan.
Respondent 1: ‘En als ZZP’er ben je het meest flexibel, maar moet je zorgen dat je voldoende
binnenkrijgt. Dus zie ik voordelen nadelen? Ja ZZP’er, als je geen klanten hebt, heb je geen
geld. En bij commerciële ploegen als de sponsor ophoudt, dan houdt het ook op.’

6. Analyse
6.1.

Arbeidsmarkt trainer-coaches

Op basis van de resultaten kan de arbeidsmarkt voor trainer-coaches omschreven worden als
gefragmenteerd. De arbeidsmarkt, zeker in de breedtesport, bestaat uit veel kleine aanstellingen die
gecombineerd moeten worden om een volwaardige baan te krijgen. Dit zijn combinaties zowel
binnen als buiten de sportsector. Door de kleine aanstellingen kan gesteld worden dat de
arbeidsmarkt voor trainer-coaches niet altijd interessant is, vanwege de in veel gevallen vereiste
andere baan naast het trainen geven.
Om dit in perspectief te zetten wordt eerst ingegaan op een belangrijk punt in de sportwereld. Er zijn
namelijk grote verschillen op de arbeidsmarkt tussen de verschillende sporten en tussen het niveau
waarop trainen gegeven wordt. Bij de analyse middels het model van Lepak & Snell (1999) kunnen
naast verschillen tussen topsport en breedtesport, ook verschillen tussen sporten onderling gezien
worden. Dit heeft te maken met de waarde en uniekheid van de trainer-coaches, de twee dimensies
die Lepak & Snell (1999) beschrijven om een onderscheid te kunnen maken tussen verschillende
soorten arbeidsrelaties te maken.
Vanuit het perspectief van de nationale sportbeleidsorganisaties wordt aangegeven dat de
aanstellingen in de huidige arbeidsmarkt vaak klein zijn, met name in de breedtesport. Aan de hand
van de twee dimensies, waarde en uniekheid, zoals benoemd door Lepak & Snell (1999) kan gesteld
worden dat voornamelijk in de breedtesport sprake is van menselijk kapitaal dat een lage(re) waarde
en uniekheid heeft dan op topsportniveau. Dit kan de kleinere aanstellingen deels verklaren, er zal in
veel sporten (op breedtesportniveau) geen sprake van schaarste zijn. Ook betekent het gebrek aan
schaarste dat de trainer-coaches ‘makkelijk’ te vervangen zijn. Zoals nu wordt gesteld, worden
waarschijnlijk teveel mensen als trainer-coach opgeleid, wat betekent dat de waarde van het
menselijk kapitaal als laag gezien kan worden.
Daarnaast geldt, voornamelijk in de breedtesport, het probleem dat trainer-coach niet als een vak
wordt gezien. Ook dit speelt een lage waarde van menselijk kapitaal in de kaart.
Door de lage waarde van het menselijk kapitaal die in de breedtesport ervaren wordt, kan
geconcludeerd worden, dat de arbeidsrelaties voornamelijk in kwadranten 3 en 4 van Lepak & Snell
(1999) terugkomen. Hierdoor zijn er binnen de breedtesport meer flexibele contracten, of trainercoaches die als ZZP’er werkzaam zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de topsport, die meer in
kwadrant 1 zitten.
Een optie die door de respondenten wordt gezien om meer uren per week trainen te geven, is om
ook in andere sectoren (bijvoorbeeld in de gezondheidssector) trainingen te gaan verzorgen. Op deze
manier wordt de waarde van de trainer-coaches vergroot. Daarnaast zijn op deze manier meer
mogelijkheden om fulltime aan de slag te gaan als trainer-coach.
Tennisleraren en trainer-coaches in de gymnastiek zijn een uitzondering, zij hebben wel de
mogelijkheden om fulltime aan de slag te gaan als trainer-coach binnen hun eigen sport. Binnen deze
sporten is een tekort aan goed opgeleide trainer-coaches, wat met zich meebrengt dat de waarde en
uniekheid van deze trainer-coaches hoger is dan in veel andere sporten. Zo kunnen arbeidsrelaties in
kwadranten 1 en 2 verwacht worden in de tennissport en gymnastiek. Een reden hiervoor kan zijn
dat in de andere sporten eerder wordt gedacht dat vrijwillige (niet opgeleide) trainer-coaches ook de
trainingen kunnen verzorgen.
Door het hebben van voldoende vrijwillige trainer-coaches, wordt de behoefte aan betaalde goed
opgeleide trainer-coaches niet door iedereen gezien. Ook hier speelt het punt dat de waarde en
uniekheid van het menselijk kapitaal beide laag is. Op dit moment heerst nog een gevoel dat trainercoaches voor het verzorgen van een training/ het schrijven van een trainingsschema niet betaald
hoeven te worden, maar dat dit afgedaan kan worden met een fles wijn of een boekenbon. In

termen van Lepak & Snell (1999) kan op basis van deze uitspraak gesteld worden dat ook door de
sporters op dit moment een lage waarde en lage uniekheid (kwadrant 3) aan het menselijk kapitaal
van een trainer-coach gehangen wordt.
In de topsport wordt ook een hogere en uniekere waarde van menselijk kapitaal ervaren. Gezien niet
iedere trainer-coach op topsportniveau trainingen kan verzorgen. Dit resulteert in aanstellingen die
meer passen bij kwadrant 1 van Lepak & Snell (1999). Hier zullen dus meer langdurige, maar ook
meer contracten met meer uren voorkomen.
Ook kan op basis van de resultaten gesteld worden dat de mate van commitment afhankelijk is van
de sport en van het niveau waarop de trainer-coach actief is. Op de hogere niveaus is sprake van
meer commitment, mede door het hogere aantal uur dat de trainer-coach per week bezig is. Wel
komt uit de resultaten naar voren dat vertrouwen in een trainer-coach zelden beloond wordt met
een langdurig contract. Ook bij BVO’s wordt het hebben van eenjarige contracten als een probleem
gezien, vanwege de onzekerheid die deze kortlopende contracten met zich meebrengt. Op basis van
de literatuur zou echter verwacht kunnen worden dat op de hogere sportniveaus vaker langere
contracten aangeboden worden. Een andere tegenstelling die wordt gezien, is dat (vrijwillige)
trainer-coaches juist langer bij een zelfde vereniging blijven, ondanks de flexibele contracten. Uit de
resultaten blijkt dat dit waarschijnlijk door de binding komt die trainer-coaches hebben met de
vereniging. Hierdoor is het veranderen van vereniging meestal niet aan de orde. Deze punten zijn
afwijkend ten opzichte van het model van Lepak & Snell (1999). Wellicht wordt de waarde van het
menselijk kapitaal te laag ingeschat om een vast en langdurig dienstverband aan te gaan.
Ook kan de vergelijking tussen de arbeidsmarkt van trainer-coaches met de arbeidsmarkt die
beschreven wordt in ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’ (CBS & TNO, 2019) gemaakt
worden. Hierin wordt beschreven dat er steeds meer flexibele banen zijn. In de sportwereld is dit
eigenlijk altijd zo geweest. Er is echter behoefte aan langer lopende/ meerjarige contracten,
aangezien men nu de zekerheid, zoals een vast inkomen en meer stabiliteit, die dat biedt mist. Voor
de toekomst kunnen langdurige contracten zeker een goede ontwikkeling zijn.
Er wordt aangegeven dat kleine contracten en een gebrek aan zekerheid redenen zijn van de hoge
uitstroom. Mensen willen het risico op onzekerheid dat bij een carrière als trainer-coach voorkomt
(vaak) niet nemen. Ook ervaren trainer-coaches die actief zijn als ZZP’ers, gebrekkige mogelijkheden
voor het aansluiten bij een collectieve verzekering. De mogelijkheden die er zijn, zijn vaak (te) duur.
Ook het gebrek aan pensioensopbouw wordt als negatief punt ervaren. Deze problemen spelen
echter ook bij ZZP’ers die actief zijn in een andere sector. Om de arbeidsmarkt te verbeteren is een
beter betaalbare verzekering nodig.
Werkzekerheid speelt een grote rol in het leven van starters dit komt in ‘Dynamiek op de
Nederlandse arbeidsmarkt’ naar voren. In de sportwereld ligt dit een beetje anders. De situatie die
daar plaatsvindt is in veel gevallen net andersom. Mensen die aan het begin van hun carrière staan,
starten in de sport, bijvoorbeeld als trainer-coach. In een later stadium wordt zekerheid belangrijker
geacht. Deze switch vindt plaats wanneer mensen een huis willen gaan kopen en/of als ze een gezin
willen stichten. Dit speelt de uitstroom van trainer-coaches in kaart.
Wel verschilt de arbeidsmarkt voor trainer-coaches per sport. Zo is in de tenniswereld een situatie
waar opgeleide trainer-coaches/leraren de lessen verzorgen en hier ‘normaal’ betaald voor worden.
Deze kosten liggen bij de sporters die de lessen volgen. In veel andere sporten is het ‘betalen’ van
een trainer-coach niet aan de orde, of een onderdeel van de contributie. Hierdoor heeft een
vereniging vaak onvoldoende middelen om een marktconform salaris aan een trainer-coach te
betalen.

Om dit te veranderen in de toekomst zal een beter beroepsperspectief gecreëerd moeten worden.
Door VWS wordt een kanttekening geplaatst, zij stellen de vraag of er te weinig banen zijn of dat er
teveel mensen worden opgeleid. Vanuit beide perspectieven kan geconcludeerd worden dat het aan
de hoeveelheid betaalde banen ligt. Op dit moment zijn er veel vrijwillige functies, het ‘werk’ is er
dus wel. Wanneer deze functies professioneel worden ingevuld zijn dus meer goed opgeleide trainercoaches nodig.
VWS zelf zal geen specifieke rol op zich gaan nemen om de arbeidsmarkt te verbeteren, dit ligt niet in
het takenpakket van een overheidsinstantie. De randvoorwaarden en wet- en regelgeving blijven wel
een taak van VWS.
De mogelijkheid voor trainer-coaches om zich door te ontwikkelen via bij- en nascholing is aanwezig
bij de verschillende sportbonden. In een aantal gevallen zijn deze scholingen gratis te volgen. Zo
worden scholingen gratis vanuit sportbonden aangeboden, of betalen de verenigingen de scholingen
voor de trainer-coaches. Dit geldt zowel voor de betaalde als de vrijwillige trainer-coaches.

6.2.

Verbeterpunten arbeidsmarkt

Uit de resultaten naar voren dat trainer-coach als volwaardig vak gezien moet gaan worden volgens
de respondenten. Door deze ontwikkeling zal de waarde van het menselijk kapitaal omhoog gaan.
Een optie die gegeven wordt is het beter opleiden van trainer-coaches.
Vanuit het perspectief van trainer-coaches wordt gesteld dat marktconforme salarissen een goede
stap zijn om de arbeidsmarkt voor trainer-coaches te verbeteren. Dit betekent dat een verandering
op het gebied van menselijk kapitaal nodig is. Deze verandering zal waarschijnlijk pas komen als de
waarde en/of uniekheid van het menselijk kapitaal vergroot wordt.

6.3.

Arbeidsrelatie

De nieuwe arbeidsrelatie, waarbij de baanzekerheid, leermogelijkheden en betrokkenheid van de
organisatie verminderd is, zoals benoemd in het theoretisch kader lijkt op de arbeidsrelaties die
momenteel veel gezien worden in de sportwereld. De traditionele arbeidsrelatie met een hoge
baanzekerheid, doorgroeimogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en een meegroeiend salaris,
speelt in de sportwereld geen grote rol. Hoewel er vaak wel ruimte is voor
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan als volgt verklaard worden: trainer-coaches hebben in het
verleden bijna geen mogelijkheden gehad om hun vak als betaalde kracht uit te voeren. In de huidige
situatie zijn veel trainer-coaches actief als ZZP’er. Een verklaring hiervoor is dat de meeste
verenigingen geen fulltime trainer-coach nodig heeft. Door een ZZP-constructie, hoeft de vereniging
niet te functioneren als werkgever. In dit geval is de vereniging alleen de opdrachtgever. Dit zorgt
voor een situatie dat er meer van een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie gesproken kan worden,
dan een werknemer/werkgever. De investeringen, door de werkgever/opdrachtgever, in trainercoaches als investering voor de lange termijn (high road) vindt op dit moment nauwelijks plaats. Deze
optie zou realistischer kunnen worden als het carrièreperspectief van een trainer-coach verbetert
wordt en de relatie die een organisatie met een trainer-coach aangaat duurzamer is. In dat geval zou
het voor de organisatie waar de trainer-coach actief is meer voordeel opleveren.
De ‘make or buy’ decison komt in de wereld van de trainer-coaches nog niet veel voor. Dit komt
mede door het gebrek aan kwaliteitseisen aan trainer-coaches bij veel sporten. Bij die sporten
kunnen vrijwilligers zonder diploma trainingen verzorgen. Verenigingen die een switch willen maken
naar het (beter) opleiden van trainer-coaches vergoeden in veel gevallen wel de opleiding voor de
trainer-coaches. In deze situatie zou er gesproken kunnen worden over een ‘make’ decision.

6.3.1. Interne opleiding
Lepak & Snell (1999) beschrijven vier kwadranten, deze kwadranten zijn niet onderzocht in
sportcontext. Binnen dit onderzoek is gekeken of de kwadranten in de beschreven vorm terugkomen.
Kwadrant nummer één van Lepak & Snell richt zich op de interne opleiding van werknemers. Dit
wordt gedaan als het menselijk kapitaal dat de desbetreffende werknemer meeneemt zowel uniek
als waardevol is.
Binnen de sportwereld komt het intern opleiden van trainer-coaches met name voor in de
topsportwereld. Zo kunnen instroomeisen gesteld worden aan startende trainer-coaches. Zo stelt
Becker (1976) dat het kunnen stellen van instroomeisen een strategisch voordeel met zich
meebrengt, dit voordeel is groter dan de kosten die erbij komen kijken. De kwaliteit van de trainercoaches kan op deze manier verbeterd worden. Bij een verbeterde kwaliteit kan ook gesproken
worden over een hogere waarde van het menselijk kapitaal. Ook zorgt het zelf bepalen welke
informatie in de opleiding naar voren komt voor een hogere uniekheid van het menselijk kapitaal.
Een opleiding die zorgt voor een waardevol en uniek menselijk kapitaal levert voor zowel de
werknemer als werkgever kansen op. Beide kanten weten dan wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Vanuit het perspectief van de trainer-coach kan dit op deze manier beter meegenomen worden, dan
wanneer een externe partij de opleidingen verzorgt.
Er worden wel kanttekeningen geplaatst bij het intern opleiden van trainer-coaches. Deze
kanttekeningen richten zich niet specifiek op de sportspecifieke kant, maar op het generieke, dat zich
richt o.a. op pedagogiek en didactiek, gedeelte van de opleiding. Door alleen intern te kijken naar het
opleiden en verder ontwikkelen van werknemers, krijgen de werknemers een smalle focus. Dit kan
ten koste gaan van de waarde van het menselijk kapitaal. Ten tijde van de werkzaamheden voor de
organisatie is dit geen probleem, maar bij een overstap naar een andere organisatie kan het de
mogelijkheden beperken.

6.3.2. Externe opleiding / werving
Kwadrant 2 richt zich op werknemers die externe zijn opgeleid en het werven van bestaand menselijk
kapitaal op de arbeidsmarkt. In dit kwadrant heeft het menselijk kapitaal een lage uniekheid en een
hoge waarde. Een externe opleiding, buiten de sport, wordt door de respondenten niet gezien. De
opleiding tot trainer-coach is zoals hiervoor benoemd in veel gevallen of door de sportbond gedaan
of in samenwerking met de sportbond. In de theorie komt naast het extern opleiden, ook het werven
van werknemers terug in dit kwadrant. Dit punt wordt wel gezien binnen de sport. Zo kan in veel
gevallen de sportbond of NOC*NSF geraadpleegd worden voor vacatures. Ook LinkedIn wordt
gebruikt door verenigingen gebruikt om trainer-coaches te benaderen. Het werven zal voornamelijk
terugkomen omdat de uniekheid van de trainer-coach laag is, hierdoor is er veel keuze uit trainercoaches die de functie in kunnen vullen.
Door te werven via een centraal punt waar trainer-coaches en verenigingen samenkomen, worden
matches tussen werkgevers en werknemers eerder gevonden. Een beroepsperspectief kan dit
positief ondersteunen.
Ook deze manier van werven past binnen kwadrant 2. Zo kunnen trainer-coaches meerdere
verenigingen bedienen op verschillende tijden. Wat resulteert in grotere of soms fulltime contracten.
Dit vergroot het arbeidsmarktperspectief van trainer-coaches. Dit wordt ook bevestigd door de
trainer-coach die op deze manier in dienst is.

6.3.3. Concurrentie
Bij kwadrant 3 ligt de focus op het binnenhalen van menselijk kapitaal op contractbasis, dit speelt
concurrentie in de kaart. Vanuit de dimensies van Lepak & Snell (1999) bekeken gaat het hier om
menselijk kapitaal met een lage waarde en een lage uniekheid. Door de lage waarde en uniekheid
zullen de vormen van werkgeverschap die hierbij passen, flexibele contracten/ZZP’ers, meer
voorkomen. Ook zal het binnen dit kwadrant doorgaans gaan over trainer-coaches op
breedtesportniveau.
Concurrentie wordt in de sport niet gezien als een doel op zich, de insteek is met name leren van
elkaar en samenwerken. Wel kan concurrentie ook voorkomen binnen de topsport. Een overstap van
een sportbond naar een commerciële ploeg wordt niet als negatief gezien, omdat de trainer-coaches
met de kennis die ze geworven hebben het niveau van de sport omhoog halen.
Concurrentie wordt vaak niet als zodanig ervaren, terwijl het er wel is. Concurrentie kan wel een
grotere rol gaan spelen als de arbeidsmarkt verandert. Dit zou een goede ontwikkeling zijn voor
trainer-coaches en verenigingen, omdat dit de kwaliteit van trainer-coaches zal bevorderen. Bij BVO’s
valt op zij wel de beste spelers willen binnenhalen, maar op het gebied van trainer-coaches gebeurt
dit niet. Het zou goed zijn als deze ontwikkeling zich daar ook doorzet.
Concurrentie moet niet het uitgangspunt zijn, maar een gevolg van een professionele arbeidsmarkt.
Er moet voor gewaakt worden dat de positie van trainer-coach niet in gevaar gebracht wordt, maar
ook kan zorgen voor de wil om jezelf te blijven ontwikkelen om aan te tonen dat je de juiste persoon
op de juiste plek bent.

6.3.4. Samenwerking
Kwadrant 4 richt zich op het creëren van menselijk kapitaal via allianties. Vanuit de dimensies
bekeken is de uniekheid van het menselijk kapitaal hoog, maar de waarde is laag. Dit gebeurt op
verschillende manieren binnen de sport. Zo kan het gaan om een gedeelde opleiding tussen een
onderwijsinstelling en een sportbond. De sportspecifieke kennis wordt vanuit de sportbond
aangeleverd, terwijl de generieke informatie vanuit de onderwijsinstelling komt. Het gaat hier
bijvoorbeeld over pedagogische en didactische aspecten. Een samenwerkingsverband met
commerciële ploegen kan ervaring opgedaan worden, deze ervaring kan een kwalitatieve impuls
geven aan de sport zelf, maar ook aan de sportbond als de trainer-coach op een later moment in zijn
of haar carrière terugkomt.
De samenwerking waarover gesproken wordt in de sport wijkt soms af van het vierde kwadrant. Zo
wordt in de literatuur gesproken over een organisatie waar de werknemer in dienst is en een andere
organisatie waar de werknemer wordt ingezet. Vaak is de werknemer in dienst van de organisatie
waar hij/zij werkt.
Op breedtesportniveau is deze vorm van samenwerken wel te zien, waarbij de werkgever wel een
andere organisatie is dan waar de trainer-coach in dienst is. Zo kunnen trainer-coaches in dienst zijn
van een sportserviceorganisatie en gedetacheerd worden aan één of meerdere verenigingen. Ook
deze vorm van samenwerking is anders dan de in de literatuur besproken variant. In het geval van de
sport draait het om werkgeverszaken die weggehaald worden bij een vereniging. In veel gevallen zijn
de bestuurders van een vereniging vrijwillig en hebben deze in de regel geen
werkgeversachtergrond. In deze samenwerking worden alle zaken die gerelateerd aan het
werkgeverschap zijn, uitbesteed aan de sportserviceorganisatie. Het gedeelte dat zich richt op de
persoonlijke relatie blijft wel tussen werknemer en vereniging(sbestuurder).

6.3.5. (Gecombineerde) arbeidsrelaties
Op basis van de uitvraag welke kwadranten voorkomen in de sport, wordt geen eenduidig antwoord
gevonden. Alle vormen komen in zekere mate terug. Op deze manier kan gesteld worden dat de vier
losse kwadranten die door Lepak & Snell beschreven worden niet over te nemen zijn voor de
sportsituatie (1999). Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat dit waarschijnlijk in elke sector
het geval is.
Op basis van de resultaten kan wel gesteld worden dat kwadrant 1 met een hoge waarde van
menselijk kapitaal vaker in de topsport terugkomt. Ook zal de hoge waarde van menselijk kapitaal
gelden voor sporten waar een beter perspectief op een baan is, zoals in de tennis- en
gymnastiekwereld. Afhankelijk van de sport en de beschikbaarheid van trainer-coaches zal dit
richting kwadrant 1 of 2 gaan.
In de andere sporten, op breedtesportniveau, zullen kwadranten 3 en 4 meer terugkomen. De
waarde van het menselijk kapitaal ligt hier lager. De mate van uniekheid zal de verdeling tussen
kwadrant 3 en 4 maken. Bij een hogere uniekheid zal een sport eerder een arbeidsrelatie passend bij
kwadrant 4 gebruiken, als de uniekheid niet hoog wordt geacht, zal waarschijnlijk een arbeidsrelatie
passend bij kwadrant 3 gekozen worden.

7. Conclusie en discussie
7.1.

Deelvragen

Welke wensen en behoeften hebben direct belanghebbenden als het gaat om het verbeteren van de
arbeidsmarkt voor trainer-coaches?
Het verbeteren van de arbeidsmarkt voor trainer-coaches kan met name gedaan worden door een
oplossing te vinden voor de fragmentatie van de arbeidsmarkt. De wensen en behoeften van de
trainer-coaches richten zich op grotere aanstellingen, waardoor het combineren van banen naast het
trainer-coachschap niet langer meer nodig is. Zeker binnen de breedtesport leeft de wens om meer
fulltime functies als trainer-coach te krijgen. Hier gaat het voornamelijk om de waarde van het
menselijk kapitaal te verhogen. Door een verhoging van de waarde van het menselijk kapitaal zullen
verenigingen eerder goed opgeleide trainer-coaches in dienst nemen.
Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat trainer-coach als volwaardig vak wordt gezien. Hier
speelt de wens om meer aandacht en publiciteit te krijgen voor het vak trainer-coach. Daarnaast
leeft er ook een behoefte om functies bij verschillende verenigingen te combineren, zeker als dit
ervoor zorgt dat een trainer-coach wel fulltime aan het werk kan. In dit scenario is het voor de
trainer-coach ideaal om per dag één vereniging te hebben, dit scheelt qua reistijd.
Om aan de wens het beroep aantrekkelijker te maken te kunnen voldoen is er behoefte aan een
beter beroepsperspectief . Om dit te bereiken is het van belang dat men de meerwaarde van goed
opgeleide trainer-coaches ten opzichte van vrijwilligers gaat zien. Daarnaast is er een behoefte aan
marktconforme salarissen en meer zekerheid in contracten.
Welke kansen en belemmeringen komen er bij direct belanghebbenden naar voren om de
arbeidsmarkt op een effectieve en realiseerbare manier te verbeteren?
De kansen om de arbeidsmarkt te verbeteren liggen op het gebeid van samenwerking met andere
sectoren. Een combinatie met sportlessen verzorgen in andere sectoren, zoals de gezondheidssector,
behoort tot de mogelijkheid om de arbeidsmarkt voor trainer-coaches een impuls te geven. Door
samen te werken kunnen meer fulltime functies gecreëerd worden. Dit ligt volgens de dimensies van
Lepak & Snell (1999) voor de hand als de uniekheid hoger wordt, zeker als het in combinatie gaat met
een lage waarde van het menselijk kapitaal. Dit heeft direct tot gevolg dat het interessanter wordt
om het vak van trainer-coaches uit te oefenen. Er ligt met name een kans bij het professioneler
insteken van het werkgeverschap. Zowel door de professionalisering niet alleen in te zetten bij de
trainer-coaches, als bij de verenigingen/werkgevers. Dat verenigingen kansen laten liggen in het
neerzetten van een professionele omgeving wordt veroorzaakt door beperkte kennis op het gebied
van werkgeverschap en onvoldoende beschikbaar zijn van (financiële) middelen.
Met welke mogelijkheden en onmogelijkheden hebben direct belanghebbenden te maken om de
arbeidsmarkt van trainer-coaches in de toekomst te verbeteren?
De (on)mogelijkheden die er liggen zijn voornamelijk financieel van aard. Voor de professionalisering
van het vak trainer-coach en de professionalisering van de sportsector in het algemeen is geld nodig.
Wat in dat opzicht mogelijk is, is afhankelijk van de lobby die door NOC*NSF en VWS gedaan kan
worden om subsidies vrij te spelen. De Human Capital Agenda van VWS is hier een onderdeel van, de
verbetering hangt samen met hoe deze ontvangen wordt door de politiek. De politiek moet namelijk
de meerwaarde van goed betaalde en opgeleide trainer-coaches zien, dit kan gaan over een positieve
invloed op de publieke gezondheid.
Een andere mogelijkheid om het financiële vraagstuk te verhelpen is het vinden van een sluitend
businessmodel voor verenigingen om professionals in dienst te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door een
verhoging van de contributie of het vinden van sponsoren. Wel zal een verandering in de
verenigingsstructuur nodig zijn. Nu zijn verenigingen vaak ‘voor en door’ leden, dit zal echter
veranderen als trainer-coaches betaald gaan worden voor deze functie.

Wat hebben nationale sportoverstijgende organisaties nodig om de arbeidsmarkt voor trainercoaches te verbeteren?
Zoals beschreven zijn de nationale sportorganisaties grotendeels afhankelijk van de politiek, vanwege
de subsidies die ze ontvangen. De financiën die nodig zijn, kunnen door de overheid in de vorm van
bijvoorbeeld een subsidie vrijgespeeld worden. Nationale sportbeleidsorganisaties kunnen hier een
rol in spelen. Vanwege de contacten die binnen VWS en NOC*NSF met de politiek zijn, kan het
gebruiken van deze contacten om een lobby uit te voeren een eerste stap zijn.
Hoe ervaren en beoordelen direct belanghebbenden de verschillende typen arbeidsrelaties van
waaruit trainer-coaches diensten leveren aan sportverenigingen, welke factoren zijn volgens hen
bepalend voor realiseerbare en effectieve arbeidsrelaties van werkgeverschap van trainer-coaches in
de toekomst?
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat een aanstelling bij een vereniging via een
sportserviceorganisatie op dit moment als beste arbeidsrelatie wordt ervaren. De aanstelling is
afhankelijk van het aantal beschikbare uren. Een ander voordeel dat voorkomt bij het in dienst zijn
van een sportserviceorganisatie, is dat de expertise op het gebied van werkgeverschap aanwezig is.
Dit komt in (vrijwillige) besturen van verenigingen niet standaard voor.
Direct bij een vereniging in dienst/ actief als ZZP’er brengt meer onduidelijkheden op het gebied van
werkgeverschap met zich mee. Daarbij zal het ook fragmentatie in de hand werken vanwege de vaak
kleinere aanstellingen.
Om in de toekomst een effectieve arbeidsmarkt voor trainer-coaches te hebben, is in eerste instantie
geld nodig. Financiën zorgen ervoor dat trainer-coaches gedegen opgeleid kunnen worden en een
goed salaris kunnen krijgen. Om van effectieve arbeidsrelaties te spreken is ook een
professionaliseringsslag op het gebied van werkgeverschap bij verenigingen nodig. Mocht dit niet
mogelijk zijn, dan is samenwerking met een sportserviceorganisatie een goede oplossing. De
expertise met betrekking tot werkgeverschap is hier aanwezig. Wel liggen de kosten van deze
samenwerking geheel bij de vereniging, dit maakt het in dienst nemen van trainer-coaches wel
duurder.

7.2.

Discussie

Er zijn een aantal beperkingen te benoemen met betrekking tot het onderzoek. Zo zijn verschillende
direct belanghebbenden met verschillende achtergronden/functies geïnterviewd. De externe
validiteit is in dit onderzoek laag. Door de heterogene onderzoeksgroep, is het lastig om deze
conclusies te generaliseren. Van elke groep van direct belanghebbenden zijn maximaal twee
respondenten geïnterviewd. Aan de andere kant heeft de heterogeniteit van de onderzoeksgroep
gezorgd voor een uitgebreider beeld van de situatie, belicht vanuit verschillende kanten.
De selectie van de respondenten kan als een beperkende factor gezien worden. De respondenten zijn
namelijk op basis van eigen netwerk benaderd. Voor een volgend onderzoek kan het een oplossing
zijn om eerst een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Op deze manier creëer je een groter bereik
en wordt meer informatie vergaard. Aan de hand van de resultaten kan dan een gefundeerde keuze
gemaakt worden met betrekking tot het benaderen van respondenten voor een kwalitatief
vervolgonderzoek.
Een punt dat hierop aansluit is het selecteren van respondenten via andere respondenten. Dit is niet
in alle gevallen gelukt, waardoor een vergelijking tussen een organisatie waar trainer-coaches in
dienst zijn, een trainer-coach en een vereniging niet gemaakt kon worden.

Ten slotte is een vierde direct belanghebbende die in dit onderzoek achterwege wordt gelaten, de
sporter zelf. Het draait om de vraag welk type dienstverband en vorm van werkgeverschap bijdraagt
aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt. Wel kan het perspectief van de sporter interessant
zijn om aan de hand van de gevonden resultaten te toetsen. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat de professionalisering van trainer-coaches geld kost. Eén van de genoemde opties was
het verhogen van de contributies. Een interessant vervolgonderzoek zou zijn om te kijken of sporters
bereid zijn meer te betalen voor een goed opgeleide trainer-coach.

8. Aanbevelingen
Uit het onderzoek komen een aantal punten naar voren die voor een betere arbeidsmarkt voor
trainer-coaches kunnen zorgen. Deze punten zijn gericht op de arbeidsrelaties die trainer-coaches
aangaan. Het belangrijkste knelpunt ligt bij de financiering van een professionaliseringsslag. Binnen
het onderzoek komen verschillende manieren van financieren naar voren. Zo wordt er gesuggereerd
om de contributies van verenigingen te verhogen, een beroep te doen op de overheid of in zee te
gaan met commerciële partijen.
Verhoging contributie
Een verhoging van de contributie kan een stap zijn in het verder professionaliseren van de trainercoaches. Wel is het van belang om te toetsen bij de leden/sporters of ze bereid zijn meer te betalen
voor goed opgeleide trainer-coaches. Op deze manier komen meer financiële middelen vrij om
bijvoorbeeld te gebruiken om trainer-coaches een hogere vergoeding/salaris te bieden. Wel moet
aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan, een contributie verhoging zou landelijk geregeld
kunnen worden. Anders bestaat er een kans dat een stroom ontstaat van duurdere verenigingen
naar verenigingen met een lagere contributie die in dezelfde buurt/stad zitten. Om deze
verschuivingen binnen het ledenbestand te voorkomen, kan een sportbond een rol spelen. De
verenigingen en clubs zijn allen aangesloten bij de sportbond, op deze manier gelden de regels voor
iedere club. Het kan hier gaan om een verplichting voor opgeleide trainer-coaches. Daarnaast kan op
deze manier geregeld worden dat de echte prijs voor de sportdeelname wordt betaald. Op dit
moment komt het veelvuldig voor dat sporters op verenigingen minder betalen dan deelname aan de
sport kost. Dit komt door verenigingen die andere inkomsten, zoals onder andere subsidies,
sponsoring en baromzet, gebruiken om de contributie te drukken. Voor een grote investering, het
betalen van goed opgeleide trainer-coaches, is het van belang om structureel meer geld binnen te
krijgen. Via contributie is dit mogelijk, maar structureel meer geld binnen halen via bijvoorbeeld
baromzet is ingewikkeld.
Overheidsinvestering
Een andere manier om een professionalisering op het gebeid van trainer-coaches te laten
plaatsvinden, is een investering vanuit de overheid. De overheid heeft dit met de
buurtsportcoachregeling eerder gedaan. Een zelfde soort regeling, of het inzetten van
buurtsportcoaches als opgeleide trainer-coaches kan de sport verder brengen. Dit kan zich richten op
de gezondheidswinst die behaald kan worden door een hogere sportparticipatie in de samenleving.
Dit punt is breder dan alleen het beter betalen en opleiden van trainer-coaches. Een extra
investering van wordt door de Nederlandse Sportraad ook aangeraden. Betere en professionelere
begeleiding zorgt voor een hogere sportparticipatie en brengt een kwalitatieve impuls op het gebeid
van de trainingen (en begeleiding) met zich mee, zowel in de topsport als de breedtesport. Het plan
dat gemaakt wordt, moet volgens de sportraad wel vanuit de overheid komen. Een aanbeveling is om
dit belang vanuit de sport nog beter te schetsen, door middel van good practices. Door te laten zien
hoe belangrijk de trainer-coaches zijn voor het laten en blijven sporten van iedere Nederlander. Het
belang van een goed opgeleide trainer-coach moet aan de maatschappij duidelijk gemaakt worden.
Er moet laten zien worden dat trainer-coach meer is dan een hobby, dat het ook gaat om goed
opgeleide professionals die een vak uitoefenen dat bijdraagt aan een maatschappelijk belang.
Commerciële partijen
Een derde mogelijkheid is het in zee gaan met commerciële partijen. Dit is een mogelijkheid die met
name ligt in de topsport, vanwege de zichtbaarheid van de sport(ers). Door samenwerkingen aan te
gaan met commerciële partijen komt extra geld vrij om te investeren in de topsport, ook op het
gebied van trainer-coaches. Daarnaast kan dit extra zekerheid geven, door spreiding van
inkomstenbronnen, en wordt afgestapt van het afhankelijk van de overheid zijn.

8.1.

Aanbeveling 1

Op het gebied van de financiën is de lobby bij de overheid en het belang te benadrukken van goed
opleiden van trainer-coaches het belangrijkste punt. Wel moet hier een goed onderbouwd
toekomstplan bijgevoegd worden. De investeringen zullen duurzaam ingezet moeten worden,
waardoor de sport op termijn zelf, of in samenwerking met de overheid, goed betaalde trainercoaches in kan blijven zetten. Ook moet duidelijk worden wat het Nederland zelf oplevert. Door nu te
investeren in het sportiever en daardoor gezonder maken van de inwoners van Nederland, levert dit
op termijn een kostenverlaging op. Mogelijk heeft dit een positieve invloed op de huidige Social
Return On Investment, het maatschappelijke rendement van investeringen in sport en bewegen.
Iedere euro die geïnvesteerd wordt, levert nu 2.51 euro op (Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2019).

8.2.

Aanbeveling 2

Een tweede aanbeveling richt zich op de arbeidsrelatie die trainer-coaches aangaan met
(sport)organisaties. Uit het onderzoek is gebleken dat bij veel verenigingen de expertise op het
gebied van werkgeverschap niet (voldoende) aanwezig is. Hiervoor zullen andere functies binnen
verenigingen ook geprofessionaliseerd moeten worden. Denk hierbij aan verenigingsmanagers die
onder andere het begeleiden van trainer-coaches op zich nemen en zich bezig houden met de
arbeidsrelatie die een vereniging aangaat met een trainer-coach. Deze verenigingsmanagers kunnen
ook deze taak voor meerdere verenigingen uit voeren. Om dit in goede banen te leiden en juiste
informatie over te brengen kan NOC*NSF (bij)scholingen organiseren. Op deze manier kan
kennisdeling plaatsvinden en weten verenigingen waar de informatie op dit gebied op te halen is.

8.3.

Aanbeveling 3

Meer inzetten op de rol van sportserviceorganisaties in hun rol als werkgever. Op deze manier
kunnen zowel de trainer-coach als de vereniging met vragen terecht bij een expert op het gebied van
werkgeverschap. Op deze manier kunnen zowel de verenigingen als de trainer-coaches beter
ondersteund worden bij de arbeidsrelatie. Van belang is om deze mogelijkheid verder uit te breiden
en beter als mogelijkheid te communiceren naar de verenigingen in de regio van de
sportserviceorganisatie. Op dit moment liggen de kosten voor deze samenwerking bij de vereniging.
Mochten er financiële middelen vrijgemaakt worden door de overheid, kan dit een onderdeel zijn om
in te investeren. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een gedeeltelijke financiering (half vanuit
de overheid, half vanuit de vereniging).

8.4.

Aanbeveling 4

Een laatste aanbeveling is gericht op het menselijk kapitaal van trainer-coaches. Om in de toekomst
een beroeps- en carrièreperspectief te kunnen bieden aan trainer-coaches, is een verhoging van de
waarde van het menselijk kapitaal nodig. Deze ontwikkeling heeft (deels) al plaatsgevonden in de
tennis- en gymnastiekwereld. Door een hogere waarde van het menselijk kapitaal wordt het ‘vak’
trainer-coach meer erkend. Daarnaast zal op deze manier duidelijk worden hoe belangrijk een
trainer-coach kan zijn. Dit neemt de kans met zich mee dat de politiek en/of de sporters meer
willen/gaan betalen voor een trainer-coach. Dit heeft voor de trainer-coach als gevolg dat deze een
‘normaal’ salaris kan verdienen.
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Bijlage 1 Informed consent
TOESTEMMINGSVERKLARING
Voor deelname aan afstudeeronderzoek Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Onderzoek arbeidsmarkt trainer-coaches (concept titel)
Ik ben geïnformeerd over het onderzoek. Ik heb de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen over
het onderzoek. Ik heb gelegenheid gekregen om over mijn deelname aan het onderzoek na te
denken en die is geheel vrijwillig. Ik ga akkoord met het opnemen van het interview, waarna deze
geanonimiseerd getranscribeerd wordt (hierna wordt de opname verwijderd). Ik heb het recht om te
allen tijde de toestemming die ik verleen weer in te trekken en mijn deelname aan het onderzoek
stop te zetten zonder opgaaf van redenen.

Ik stem ermee in om aan het onderzoek deel te nemen:
Naam:
Handtekening:

Datum:

De ondergetekende, verantwoordelijk onderzoeker, verklaart bij dezen dat de hierboven genoemde
persoon mondeling en schriftelijk is geïnformeerd over het hierboven genoemde onderzoek.
Naam: Jochem Jaarsma
Functie: Onderzoeker
Handtekening:

Datum:

