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Voorwoord 

Voor u ligt een onderzoek naar de betekenisgeving die wordt toegekend aan de sociale waarde van 

de maatschappelijke projecten van NAC Breda. Dit onderzoek is de afsluiting van de master 

Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens het tweede jaar van deze 

master heb ik dit onderzoek verricht bij Stichting Teamplay@NAC, waar ik dit jaar ook stage heb 

gelopen.  

Graag wil ik enkele mensen bedanken zonder wie dit onderzoek niet tot stand was gekomen. 

Allereerst wil ik Stichting Teamplay@NAC bedanken voor de mogelijkheid daar af te studeren. Met 

name Hubert Rovers wil ik bedanken. Hij was mijn begeleider van de stichting, en heeft me vrij 

gelaten om naar mijns inziens het onderzoek zo goed mogelijk tot een goed eind te brengen. 

Daarnaast hebben Hubert en de projectleiders van Teamplay@NAC altijd voor me klaargestaan 

wanneer nodig. Daarnaast wil ik mijn begeleider vanuit de Universiteit Utrecht bedanken, Maarten 

Bottenburg. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik de rode draad in het oog hield en gaf bij elke bijeenkomst 

bruikbare adviezen. Daarnaast wil Michel van Slobbe bedanken als tweede lezer van mijn scriptie. Als 

laatste van de USBO wil ik Inge Claringbould bedanken. Zij was altijd bereikbaar voor adviezen en 

gesprekken. Dit heeft me erg geholpen tijdens de onderzoekperiode.  

Hopelijk krijgen Stichting Teamplay@NAC en NAC Breda een (beter) inzicht in de betekenis die 

betrokkenen geven aan de projecten, en in de mogelijkheid tot optimalisering van de projecten.   
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Samenvatting 

Sport, en voetbal in het bijzonder wordt steeds meer en vaker in gezet voor verschillende sociale 

problemen in de samenleving. Doordat voetbal veruit de meest populaire sport is in Nederland, is dit 

de sport waar potentieel de meeste mensen mee aangetrokken kunnen worden. De Betaald 

voetbalorganisaties (BVO’s) worden zich steeds meer bewust van de rol die zij kunnen spelen in de 

maatschappij en er is inmiddels geen enkele BVO meer die helemaal niets aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) doet. Ook NAC Breda heeft jaren geleden besloten iets te doen 

voor de maatschappij met haar populariteit en aantrekkingskracht. Sinds 2008 zijn de 

maatschappelijke projecten die NAC Breda organiseert ondergebracht in een stichting die financieel 

en juridisch onafhankelijk is: Stichting Teamplay@NAC. Deze stichting initieert en organiseert 

namens NAC Breda de maatschappelijke projecten van de voetbalclub.   

Tot dusverre is nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht binnen Teamplay@NAC naar de 

maatschappelijke projecten. Wel is een aantal onderzoeken gedaan naar projecten apart door hbo 

studenten. Er is echter nog niet onderzocht welke betekenis de betrokkenen toekennen aan de 

projecten van Teamplay@NAC. Deze betekenisgeving is juist belangrijk omdat dit aan kan tonen wat 

voor henpositief en minder positief gewaardeerd wordt aan de projecten. Dit kan weer bijdragen aan 

een optimalisering van de projecten. Om de betekenis te achterhalen die de betrokkenen aan de 

projecten van Teamplay@NAC toekennen, is gebruik gemaakt van de volgende centrale 

onderzoeksvraag:  

‘Welke betekenissen geven de betrokkenen aan de sociaal-maatschappelijke projecten van NAC 

Breda, en welke sociale waarde kan op grond hiervan aan de projecten worden toegekend?’ 

 

Door interviews af te nemen en door de projecten te observeren probeer ik tot een antwoord te 

komen op deze vraag. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van relevante literatuur en eerder verrichte 

onderzoeken.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan gesteld worden dat de projecten van 

Teamplay@NAC van toegevoegde sociale waarde zijn voor de betrokkenen. De NAC Street League 

(NSL) draagt bij aan de sociale cohesie in Breda en omstreken, Playing for Success (PfS) geeft 

basisschoolleerlingen met een achterstand op sociale en leervaardigheden een boost met betrekking 

tot het zelfvertrouwen, en draagt bij aan een verbetering van de vaardigheden van de leerlingen. 

Niemand Buitenspel (NB) geeft werkzoekenden die het niet meer zagen zitten een nieuw doel in hun 

leven en blijkt de zoektochten naar een baan in alle gevallen tot een succesvol einde te brengen.   

De belangrijkste aspecten die de sociale waarden tot een sociale meerwaarde maken zijn de naam 

NAC en de sociale en fysieke omgeving van NAC Breda, de factoren aandacht en groepswerk. Dit zijn 

de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Sport wordt steeds meer ingezet als middel ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. Vaak zijn 

er hoge verwachtingen ten opzichte van de projecten en activiteiten waarbij sport als middel ingezet 

wordt. De nationale overheid, lokale overheden, bedrijven en andere instanties gaan mee in deze 

trend. ‘Governments now have high expectations from their involvement with sport, including the 

prospects that it will generate economic growth, decrease health expenditures, promote social 

integration and develop national identity’ (Sam, 2009).  

Ook in Nederland wordt sport steeds meer ingezet als middel. Sport is seen as potentially 

contributing to a wide array of social issues, including to social integration and participation, to 

reducing antisocial behaviour of youths, to restraining violence and enhancing security (community 

safety) in urban areas and to reducing gender inequality (Vermeulen & Verweel, 2009). Voetbal is 

veruit de meest populaire sport in Nederland. Deze populariteit  wordt gebruikt om doelgroepen te 

bereiken die via het normale circuit lastig bereikt kunnen worden. ‘Voetbal is meer dan een leuk 

tijdverdrijf. Voetbal heeft een omvangrijke maatschappelijke functie. De sport is in sociaal opzicht 

een bindend element voor de samenleving, speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van gezond 

gedrag en bevordert stedelijke, regionale en zelfs nationale trots’ (EMM, 2010). Elke betaald 

voetbalorganisatie (BVO) heeft tegenwoordig haar eigen maatschappelijke projecten. De goede 

naam van de voetbalclubs wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen uit de beoogde doelgroepen te 

bereiken. De projecten worden ingezet ter bevordering van verschillende maatschappelijke 

doeleinden als leefbaarheid, sociale integratie, educatie en gezondheid. Vanuit allerlei instanties 

worden subsidies verleend aan maatschappelijke projecten.  

Veel onderzoek naar de effecten van deze sociaal-maatschappelijke projecten van BVO’s is nog niet 

verricht. Vaak wordt aangenomen dat de projecten doen waarvoor ze bedoeld zijn. Wel heeft 

Stichting Meer dan Voetbal (MdV) onderzoek verricht naar de effecten van sociaal-maatschappelijke 

projecten van BVO’s in breder verband, bij BVO’s in Nederland.  

 

1.2 Wat is onderzocht en waar? 
Dit onderzoek gaat over de sociaal-maatschappelijke projecten van NAC Breda. NAC Breda is in de 

eerste plaats een betaald voetbal organisatie waarvan het eerste team uitkomt in de Eredivisie van 

de Nederlandse competities. Naast deze corebusiness voelt de club zich geroepen om haar 

populariteit en aantrekkingskracht  te gebruiken om zich in te zetten voor de samenleving. Door 

middel van maatschappelijke projecten die georganiseerd worden voor verschillende doelgroepen in 

Breda en omstreken, probeert NAC Breda dit te realiseren.  

In het kader van deze maatschappelijke projecten heeft NAC Breda een aparte stichting in het leven 

geroepen: Stichting Teamplay@NAC. De stichting is sinds haar oprichting in 2004 uitgegroeid tot een 

organisatie die 22 maatschappelijke projecten en activiteiten initieert, ondersteunt en organiseert. 

Teamplay@NAC werkt daarbij zonder winstoogmerk en richt zich op de pijlers educatie, participatie, 

sport, gezondheid, wijkgerichtheid en milieu. De stichting wil een positieve bijdrage leveren aan de 
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leefbaarheid in de wijk, dorp en gemeenten.  Teamplay@NAC wordt gefinancierd door subsidies van 

overheidsinstanties, stakeholders en maatschappelijke partners uit het bedrijfsleven.  

De sociaal-maatschappelijke projecten van NAC Breda werden eerder georganiseerd vanuit de club 

zelf. Toen het aantal projecten toenam, is besloten voor de projecten een aparte stichting op te 

richten. De stichting staat los van voetbalclub NAC Breda zelf. Dit is gedaan in verband met de 

verschillende geldstromen. De subsidies die worden verkregen voor de maatschappelijke projecten 

kunnen zo niet worden vermengd met geldstromen die voor andere doeleinden worden ingezet.  

Teamplay@NAC wil door innovatieve projecten en samenwerkingsverbanden de overheid, 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven prikkelen gebruik te maken van de mogelijkheden 

die het maatschappelijk verantwoord ondernemen van NAC Breda biedt. Teamplay@NAC wil een 

voorbeeld zijn voor het verder ontwikkelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door 

betaald voetbalorganisaties (Stichting Teamplay@NAC, 2009). 

Stichting Teamplay@NAC is voor haar projecten afhankelijk van subsidies, stakeholders en 

maatschappelijke partners uit het bedrijfsleven. Om deze partijen te kunnen informeren, moet 

worden aangetoond wat het belang is van de sociaal-maatschappelijke projecten die worden ingezet 

door de stichting. Teamplay@NAC wil middels dit onderzoek duidelijkheid over de waarde van haar 

projecten.  

 

1.3 Stichting MdV 
Stichting Meer dan Voetbal stimuleert betaald voetbalorganisaties om de bindende kracht van 

voetbal te benutten om problemen in de samenleving aan te pakken. Dit doet de Stichting door het 

verbreden, verdiepen en zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van het voetbal en te 

functioneren als kenniscentrum. De kernthema’s van de Stichting zijn sportiviteit en respect, 

gezondheid en participatie. De bedoeling van MdV is dat de maatschappelijke activiteiten van de 

BVO’s een bijdrage leveren aan deze thema’s. De BVO’s worden niet gestuurd door MdV. Wel is er 

sprake van samenwerking tussen MdV en de BVO’s, zo ook bij MdV en NAC Breda. Deze 

samenwerking vindt plaats op vrijwillige basis. Daarnaast reikt MdV ieder jaar een label uit aan een 

aantal projecten. Om voor een dergelijk label in aanmerking te komen moet een project voetbal 

inzetten als middel voor een betere samenleving, moet het een verbinding brengen tussen 

mensen/partijen, moet het een duurzaam en structureel karakter hebben, moet het concrete 

resultaten hebben opgeleverd en moet er worden samengewerkt met (lokale) partners. Eén van die 

projecten met het label ontvangt daarna uiteindelijk de MdV Award. Dit is het project wat volgens de 

stichting het meest effectieve en waardevolle maatschappelijke voetbalinitiatief is. 

De BVO wenst zelf ook profijt te hebben van haar maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunt is dat 

de club zich hierdoor steviger wortelt in haar omgeving, fans meer betrokken zijn en het de reputatie 

van het voetbal goed doet.   

 

De Stichting zet de verbindende kracht van het voetbal in voor een betere samenleving. Dit doet zij 

door het verbreden, verdiepen en zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van het voetbal.  

Stichting Meer dan Voetbal stimuleert en ondersteunt (betaald) voetbalclubs om de kracht van hun 

organisatie in te zetten voor een betere samenleving.  
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1.4 Onderzoek MdV 
Stichting Meer dan Voetbal heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar wat de inspanningen van de 

Stichting en de BVO’s daadwerkelijk opleveren. Wat zijn de opbrengsten van de maatschappelijke 

activiteiten van de clubs? En wat is de Return on Investment (ROI)? Zowel voor de samenleving, de 

club zelf, als het voetbal? 

Stichting Meer dan Voetbal wenst deze vragen jaarlijks te gaan beantwoorden, zodat inzicht ontstaat 

in de opbrengsten en voortgang. Daartoe heeft de Stichting het Departement voor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap (USBO), onderdeel van de Universiteit Utrecht, verzocht een 

onderzoeksopzet te maken en deze vanaf de zomer 2010 ook uit te voeren.  

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van maatschappelijke activiteiten 

van de BVO’s, voor zowel de BVO als de samenleving en het ontwikkelen van een methodiek die 

jaarlijks inzicht kan bieden in de meerwaarde.  

De hoofdvraag van het onderzoek stichting Meer dan Voetbal luidt: Wat is het rendement van de 

maatschappelijke activiteiten van de BVO’s in 2010 en volgens welke onderzoeksmethodiek kan 

jaarlijks inzicht worden geboden in dat rendement? 

Stichting Meer dan Voetbal heeft voor haar onderzoek doelgroepen van de maatschappelijke 

projecten, interne stakeholders en externe stakeholders geselecteerd als respondenten voor de 

enquêtes. Voor de case studies hebben ze interviews afgenomen bij de respondenten en/of 

focusgroepen georganiseerd. 

Dit onderzoek sluit aan op het onderzoek van Stichting Meer dan Voetbal. Waar Stichting Meer dan 

Voetbal zich met haar onderzoek richt op de stakeholders, zal ik me in dit onderzoek richten op de 

directe betrokken van de projecten. Hiermee bedoel ik de deelnemers van de projecten en mensen 

die werken aan of met de projecten. Daarnaast zal ik gebruik maken van de resultaten van het 

onderzoek van stichting Meer dan Voetbal. Dit onderzoek is afgerond in april 2011. De resultaten 

hiervan gebruik ik voor mijn onderzoek. Op deze wijze komt er een volledig beeld vanuit alle 

betrokken partijen rondom Teamplay@NAC.  

 

1.5 De projecten 
Stichting Teamplay@NAC heeft 22 projecten en richt zich op de pijlers educatie, participatie, sport, 

gezondheid, wijkgerichtheid en milieu. Binnen dit onderzoek is gekozen om drie van de 22 projecten 

als leidend te nemen, namelijk de NAC Street League, Playing for Success en Niemand Buitenspel. 

Verdere uitleg over de keuze voor deze drie projecten vindt u in het hoofdstuk van de methodologie.  

Hieronder volgt eerst een korte omschrijving van deze drie projecten.  

 

NAC Street League  

Sinds 2007 organiseert NAC in Breda de Street League (NSL), een voetbalcompetitie voor jongeren uit 



 
 

9 
 

Bredase wijken. In deze competitie spelen teams uit verschillende wijken uit Breda tegen elkaar. Het 

voornaamste doel hiervan is om kinderen met verschillende (culturele) achtergronden met elkaar in 

contact te brengen. Daarnaast helpen de jongeren om de leefomgeving in hun wijken te verbeteren. 

Om ze te stimuleren met Fair Play is voor elke wijk een bonus-malusregeling ingesteld: door goed 

gedrag te vertonen rondom wedstrijden, thema-avonden te volgen en door positieve buurtbijdragen 

winnen de teams extra competitiepunten en prijzen. Tijdens thema-avonden worden er thema’s 

behandeld zoals Sportiviteit & Respect, Alcohol & Drugs, Jeugd EHBO en tijdens de avond ‘Hoe word 

ik profvoetballer’ worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun toekomst.  

Doelstellingen van de NAC Street League zijn: 

 Het in contact brengen van groepen jongeren met verschillende achtergronden die elkaar in 

het dagelijks leven weinig tegenkomen of zelfs mijden. 

 Bevorderen van sociale cohesie in de buurt en in de gemeente Breda in het algemeen. 

 Beperken van overgewicht bij jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. 

 Positief beïnvloeden van de leefstijl bij jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. 

 Terugdringen van overlast en daardoor het bevorderen van kwaliteit in woon- en leefklimaat. 

 Een verhoging van de sportparticipatie van de doelgroep.  

 

Playing for Success  

Playing for Success (PfS) is een naschools programma voor onderpresterende leerlingen in de leeftijd 

van 9 tot 21 jaar. Het zijn ‘gewone’ leerlingen die op school minder presteren dan ze kunnen. 

Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben. Zij volgen gedurende 

tien weken eenmaal per week het programma in het Rat Verlegh Stadion. Het Rat Verlegh Stadion is 

het stadion waar NAC Breda sinds 1996 haar thuiswedstrijden speelt. In dit stadion is een aantal 

ruimtes ingericht als leercentrum. In deze NACADEMY moeten alle ‘leslokalen’ een deel van het 

stadion voorstellen. Onder andere de persruimte, de kleedkamer en het stadion zelf worden 

nagebootst in de lokalen. Iedere ruimte is geschikt voor verschillende doeleinden en voor het 

verbeteren van verschillende leervaardigheden.   

 In Engeland wordt PfS al meer dan tien jaar succesvol uitgevoerd. Met gebruik van het middel sport 

en de omgeving van sport, richt het project zich op vaardigheden in taal en literatuur en rekenkunde. 

Daarnaast richt het project zich op mogelijkheden voor de kinderen om ICT vaardigheden en 

studeervaardigheden te verbeteren, en om huiswerk te begeleiden. Al deze aspecten zijn onderzocht 

en de uitkomsten zijn zeer positief (Sharp et al. 2003). 

Teamplay@NAC is dit jaar gestart met pilots. In de NACADEMY wordt niet alleen gewerkt met 

groepen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs, 

maar als eerste in Nederland ook met groepen uit de onderbouw van het MBO.  

Playing for Success brengt leerlingen naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar 

ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het Rat Verlegh Stadion. Hier werken ze, samen 

met andere leerlingen, aan een programma wat gericht is op taal, rekenen en ICT met als doel het 

verminderen van leerachterstanden en het versterken van motivatie, zelfvertrouwen en 
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zelfwaardering. De leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen en worden per groep van 

maximaal vijftien leerlingen begeleid door minstens vier begeleiders.  

Het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld moeten bijdragen aan een 

omgeving die jongeren uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties.  

Doelstellingen van Playing for Success zijn: 

 Achterstand op het gebied van taal, rekenen en ICT verminderen. 

 Vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie. 

 Voorkomen en uiteindelijk verminderen van schooluitval. 

 PABO studenten leren op een vernieuwende manier les te geven.  

 

Niemand Buitenspel  

Niemand Buitenspel is een re-integratieproject voor werkloze  jongeren en oudere werklozen met 

een zeer specifieke werkgeversbenadering. Per traject worden vijftien deelnemers begeleid naar een 

betaalde functie. Zij krijgen eerst een intern traject aangeboden waarbij het opdoen van regelmaat 

het belangrijkste onderdeel is. Mocht de deelnemer extra ondersteuning nodig hebben of een 

externe opleiding, dan zorgt de jobcoach ervoor dat de deelnemer deze mogelijkheden benut.  

Per jaar kunnen dertig deelnemers gebruik maken van Niemand Buitenspel. Sinds de start heeft het 

project gemiddeld een positieve uitstroom van 55%. 

Doelstellingen van Niemand Buitenspel zijn: 

 Werkzoekende bijstandsgerechtigden helpen naar een baan bij bedrijven die lid zijn van de 

businessclub van NAC Breda. 

 Talenten benutten op de arbeidsmarkt.  

 

1.6 Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met als doel inzicht te verkrijgen in de sociale waarde van de 

projecten van Teamplay@NAC. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de betekenissen die de 

deelnemers aan de projecten toekennen duidelijk worden. Het gaat hier om de sociale (meer)waarde 

voor de samenleving, de beoogde doelgroepen van de projecten, en voor de club NAC Breda. Bij de 

meerwaarde voor de samenleving moet gedacht worden aan leefbaarheid, gezondheid, integratie, 

educatie, e.a. Sociale waarden, symbolische waarden en economische waarden zijn voor de club van 

belang.  

Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in hoe de afstemming tussen de projecten van 

Teamplay@NAC geoptimaliseerd kunnen worden.  

 

1.7 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 
Binnen het onderzoek ga ik me richten op de directe betrokkenen van de sociaal-maatschappelijke 

projecten van Teamplay@NAC. De volgende onderzoeksvraag zal ik in het onderzoek beantwoorden.  
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‘Welke betekenissen geven de betrokkenen aan de sociaal-maatschappelijke 

projecten van NAC Breda, en welke sociale waarde kan op grond hiervan aan de 

projecten worden toegekend?’ 
 

Deelvragen 

1. ‘Welke positieve en negatieve betekenissen kennen de betrokkenen toe aan de projecten?’ 

2. ‘Welke betekenis (positief en/of negatief) kennen de betrokkenen toe aan de rol van NAC 

Breda?’ 

3. ‘Wat is het beeld wat de betrokkenen hebben van NAC Breda?’ 

4. ‘Wat is de rol van (de naam) Teamplay@NAC in de projecten?’ 

5. ‘Wat kan Teamplay@NAC leren van de betekenisgeving van de deelnemers en hoe kunnen 

de organisatie en de projecten (op basis daarvan) worden bevorderd? 

 

1.7 Relevantie  
Elke BVO in Nederland heeft tegenwoordig haar eigen maatschappelijke projecten. NAC Breda staat 

in de top drie als het gaat om de BVO’s die het meeste aandacht besteden aan maatschappelijke 

projecten. Waar de andere BVO’s vaak niet meer dan een paar projecten hebben, zijn er bij NAC 

inmiddels 22 projecten opgezet.  

Bij BVO NAC Breda is men een aantal jaren geleden het belang in gaan zien van haar inzet voor de 

samenleving. Wat destijds begon met een project en een enkel evenement, is uitgegroeid tot een 

aparte stichting die inmiddels 22 projecten ontwikkelt en organiseert. NAC Breda is een populaire 

club in Breda en omgeving. Doordat de naam NAC aan de projecten verbonden is en de projecten ‘in 

de geest van NAC’ worden georganiseerd, bereikt Teamplay@NAC veel mensen in West Brabant. De 

22 projecten worden ingezet om de leefbaarheid, integratie en gezondheid te bevorderen en om 

‘moeilijke gevallen’ in het onderwijscircuit en werkcircuit te motiveren.  

Teamplay@NAC wil binnen het verzorgingsgebied van NAC Breda diegenen die een extra steun in de 

rug kunnen gebruiken helpen met problemen op het gebied van opleiding, werkgelegenheid en 

vrijetijdsbesteding. Daarnaast wil Teamplay@NAC de leefomgeving in de wijken verbeteren. Alle 

projecten van Teamplay@NAC zijn gebaseerd op de pijlers sport & gezondheid, wijkgericht, educatie 

en participatie waarbij NAC Breda de trigger is (Stichting Teamplay@NAC, 2009).  

Projecten worden voornamelijk gestart wanneer signalen uit het werkveld worden gekregen. 

Teamplay@NAC krijgt signalen uit het werkveld voor een bepaald project, en laat vervolgens het 

draagvlak hiervoor onderzoeken. Ze krijgen meestal een vraag vanuit een andere instelling zoals het 

ROC, de gemeente of een andere gemeentelijke instelling. Teamplay@NAC kijkt op zo’n moment wat 

de mogelijkheden zijn om voor een gesteld probleem een project op te stellen.  Hierbij wordt ook 

gekeken naar voorbeelden uit het buitenland, voornamelijk uit Spanje en Engeland.  

Met de resultaten van dit onderzoek kan aan externe partijen aangetoond worden  wat de sociale 

(meer)waarde is van de projecten van stichting Teamplay@NAC. Door de resultaten kan het belang 

van de projecten (voor de samenleving en de voetbalclub) worden aangetoond bij potentiële 



 
 

12 
 

subsidieverstrekkers, stakeholders en maatschappelijke partners uit het bedrijfsleven. Daarnaast 

kunnen de resultaten gebruikt worden om aan andere clubs te tonen, zodat zij zich hierdoor kunnen 

laten inspireren. Daarnaast heb ik als onderzoeker een kritische rol. Wat werkt goed bij de projecten 

en wat werkt minder? Hoe kan datgene wat minder gaat worden verbeterd? Sluit de betekenisgeving 

van de betrokkenen aan op hun verwachtingen van de projecten. Door deze kritische noot kan het 

onderzoek gebruikt worden om te leren over de organisatie en de projecten. Mede op basis hiervan 

kunnen de projecten worden geoptimaliseerd.  

 

1.8 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk zal relevante literatuur voor het onderwerp van dit onderzoek uiteengezet 

worden. In het derde hoofdstuk komt de methode van onderzoek aan bod. Hier wordt verteld welke 

methodes zijn gebruikt en waarom voor deze methodes is gekozen. In het vierde hoofdstuk worden 

de resultaten beschreven zoals verkregen uit de interviews en observaties. Deze resultaten worden 

in het vijfde hoofdstuk verbonden aan de literatuur uit hoofdstuk twee. In hoofdstuk zes zullen 

conclusies plaatsvinden op basis van de belangrijkste resultaten. Tenslotte worden in het laatste 

hoofdstuk enkele aanbevelingen gedaan aan Stichting Teamplay@NAC. 
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2. Theorie 
In dit hoofdstuk wordt de literatuur besproken die is gebruikt bij dit onderzoek. Allereerst zal het 

onderzoeksperspectief worden besproken van waaruit dit onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast zullen 

verschillende theoretische concepten worden besproken die centraal staan in dit onderzoek. Ten 

slotte worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd uit de onderzoeken die reeds zijn gedaan 

naar maatschappelijke projecten van BVO’s in Nederland en in het buitenland.  

 

2.1 onderzoeksperspectief 
 

2.1.1 De organisatie 

Wanneer je een organisatie gaat onderzoeken, is het belangrijk dat je weet vanuit welk perspectief je 

een organisatie bekijkt. Er zijn verschillende perspectieven van waaruit je een organisatie kan 

beschrijven. Martin & Frost (1999) beschrijven een organisatie vanuit drie mogelijke perspectieven; 

het integratieperspectief, het differentiatieperspectief en fragmentatieperspectief. Het 

integratieperspectief zoekt naar overeenkomsten binnen een organisatie of afdeling. Het kijkt naar 

wat de eenheid is en wat de manifestaties zijn van een organisatie of afdeling. Het 

differentiatieperspectief is bijna tegengesteld aan het integratieperspectief. Hierbij wordt gekeken 

naar welke belangen er zijn binnen een organisatie bij de verschillende projecten. Er wordt gekeken 

naar de verschillende belangen en invloeden binnen een organisatie. Het derde perspectief, het 

fragmentatieperspectief, gaat er vanuit dat er een constante spanning is tussen allerlei belangen. Je 

bevindt je in allerlei groepjes. Door de verschillende inbreng van de actoren in de organisatie, 

verandert de organisatie constant. In eerste instantie ga ik in mijn onderzoek uit van het 

differentiatieperspectief. Een organisatie bestaat uit verschillende individuen en verschillende 

groepen. Doordat  Teamplay@NAC club werkt uit de naam van NAC Breda, moet ook nog rekening 

worden gehouden met de belangen van de BVO. Al deze verschillende actoren hebben 

gemeenschappelijke belangen, maar ook verschillende belangen.  Volgens Tennekes (1995) brengt 

het gezamenlijk handelen van mensen een samenhangend geheel van interactiestructuren voort dat 

wordt beheerst door rollen en posities, sociale identiteiten en groepsgrenzen, machtsverhoudingen 

en belangenarticulatie’. Het is van belang de verhoudingen binnen de organisatie in de gaten te 

houden. De (machts)verhoudingen bepalen ook in welke mate een individu een staat is om 

betekenisgeving een ‘rol te laten spelen’ in de organisatie. Door middel van interactie ontstaan 

betekenissen en wordt een werkelijkheid gecreëerd. Voor dit onderzoek is het interessant om te 

achterhalen hoe de verhoudingen liggen bij Teamplay@NAC tussen de verschillende betrokkenen en 

hun belangen. Het is ook interessant om te onderzoeken welke betekenis de betrokkenen geven aan 

het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn er verschillen in betekenisgeving aan MVO? 

Welke waarde hechten de betrokkenen aan de verschillende aspecten van de organisatie en de 

projecten? In welke mate heeft dit te maken met macht en verschillende belangen? Al deze vragen 

en factoren zijn bepalend voor de processen binnen de organisatie.  

 

Voor het handelingsproces binnen de organisatie is het ook van belang om naar determinisme en 

reductionisme te kijken. Reed (2003) kijkt naar hoe het handelen binnen een organisatie wordt 
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bepaald. Hij beschrijft hierbij determinisme en reductionisme. Volgens het determinisme is het 

handelen van mensen slechts een effect van structuur. Individuen zijn slechts kleine schakeltjes in 

het geheel. Alles is bepaald en ligt vast. Het reductionisme gaat er vanuit dat individuen uit vrije wil 

kunnen handelen zoals ze dat zelf graag willen. Als individu bepaal je zelf wat er gebeurt en hoe dat 

gebeurt. Als onderzoeker ben je geïnteresseerd in hoe je mensen kunt stimuleren. Zelf denk ik dat je 

de bepaling van het handelen ergens in het midden van de twee benaderingen moet zoeken. Mensen 

zijn in bepaalde mate gedetermineerd, maar kunnen zelf ook bepalen hoe ze daarbinnen handelen 

en kunnen vaak veranderingen aanbrengen in structuren. Ook hierbij spelen de verschillende 

machtsposities en belangen een rol. Zij kunnen een determinerende rol spelen binnen de organisatie. 

 

2.1.2 Onderzoeksbenadering 

Als onderzoeker is het belangrijk om te beseffen dat je nooit objectief een onderzoek uit kunt 

voeren. Je handelt altijd vanuit een bepaald kader, vanuit een bepaalde positie. Bij het bepalen van 

mijn positie als onderzoeker maak ik gebruik van het schema van Deetz. Deetz (2000) onderscheidt 

een aantal oriëntaties. Iedere onderzoeker neemt een bepaalde subjectiviteit met zich mee. Iedere 

onderzoeker heeft ook objectieve en subjectieve items. Als onderzoeker heb je een hoofdoriëntatie 

waarin je jezelf het meeste thuis voelt (Deetz, 2000). De oriëntaties zijn weergegeven in onderstaand 

schema. 

 

Het schema van Deetz (2000) kan gebruikt worden om te kijken wat je rol is als onderzoeker bij het 

onderzoeken van een organisatie.  Deetz (2000) maakt gebruik van vier onderzoeksoriëntaties: local / 

emergent, elite / a priori, dissensus en consensus.  Local / emergent en elite / a priori staan 

tegenover elkaar in het schema op een horizontale as. Als je als onderzoeker op zoek bent naar local 

/ emergent dan ga je vooral op zoek naar de meningen en argumenten van onderaf in een 

organisatie. Het gaat om de betekenissen die personen geven aan hun waarheid. Er is geen sprake 

van een absolute waarheid. Elite / a priori neemt de theorie als centraal uitgangspunt, als waarheid. 

Aan de hand hiervan toetsen zij hun bevindingen. Dissensus en consensus staan tegenover elkaar op 

een verticale as. Bij consensus ben je op zoek naar consensus binnen organisatie, naar harmonie 

binnen een organisatie. Als een onderzoeker uitgaat van dissensus is juist op zoek naar verschillen 

binnen een organisatie, naar verschillen van meningen en opvattingen, naar conflicten. Macht en 

strijd spelen een belangrijke rol bij dissensus.  
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Volgens Deetz (2000) moet je niet vast zitten in een van de oriëntaties. Je hebt als onderzoeker wel 

een ‘hoofdoriëntatie’ waarin je jezelf het meest thuis voelt. De hoofdoriëntatie bij dit onderzoek is de 

interpretatieve benadering. Deze benadering gaat er vanuit dat er niet één werkelijkheid is. Ieder 

persoon heeft zijn eigen werkelijkheid welke wordt gevormd door zijn of haar omgeving en normen 

en waarden. De betrokkenen die deel uitmaken van dit onderzoek hebben allen hun eigen 

werkelijkheid en geven onder invloed van hun eigen leefwereld betekenis aan de projecten en de 

organisatie.  

 
2.1.3 Betekenisgeving volgens Weick 

Weick (1995) benadert organisaties als een ‘uitkomst van zingeving aan de gevolgen van handelen’. 

Organisaties zijn geen statische gegevens, maar worden contextueel en relationeel bepaald. 

Betekenisgeving gaat niet alleen om het interpreteren van de omgeving, maar ook om het handelen 

naar aanleiding van die interpretatie. Weick (1995) onderscheidt zeven kenmerken van 

betekenisgeving.  

Betekenisgeving is gefundeerd op identiteitsconstructies  

Als mensen betekenisvolle situaties construeren, geven ze tevens aan wie ze zelf (willen) zijn. 

Betekenisgeving hangt samen met iemands identiteitsvorming. Iemands identiteit wordt gevormd in 

interactie met de omgeving. Tijdens projecten bevinden deelnemers zich in een andere omgeving 

dan gewoonlijk en gaan ze om met andere mensen dan anders. Dit is van invloed op hun 

identiteitsvorming, en daardoor ook op betekenissen die zij construeren.  

Betekenisgeving is retroperspectief  

Het gaat om het achteraf structureren van ervaringen die uit de stroom van levende ervaringen 

worden gelicht. Veelal gaat het niet om het zoeken naar een betekenis, maar meer om uit de vele 

mogelijke betekenissen die er zijn een betekenis te distilleren.   

Pas wanneer een gebeurtenis in het verleden ligt, kan betekenis worden gegeven aan een 

gebeurtenis. Wanneer iemand terugkijkt op een gebeurtenis wordt er betekenis gegeven aan die 

gebeurtenis. Hierbij heeft alles wat effect heeft op het herinneren van het verleden, effect op de 

betekenissen die worden gegeven aan het verleden. Betekenissen hangen op deze manier niet af van 

de gebeurtenis zelf, maar van de aandacht die aan de belevenis gegeven wordt. Wanneer de 

betrokkenen een ‘oordeel’ geven over een gebeurtenis wil dit niet zeggen dat dit ook het meest 

betekenisvol was op dat moment. Het kan zijn dat een gebeurtenis door iets wat later is gebeurd in 

een andere licht komt te staan, meer of minder aandacht krijgt door iets wat tussen het moment van 

de gebeurtenis en het moment van vragen is voorgevallen.  

Betekenisgeving creëert zinvolle omgevingen.  

Op het moment dat je een uitspraak doet, begrijp je ook beter wat je denkt. Wanneer anderen 

hierop reageren, kun je vervolgens daar weer op reageren. In het proces van zingeving gaat het niet 

alleen om het interpreteren van een omgeving die al bestaat, maar ook om het creëren van een 

zinvolle omgeving. Werkelijkheid is geconstrueerd, maar die constructie gaat een eigen leven leiden 

doordat mensen ernaar blijven handelen. In die zin gaan ze hun eigen constructies als een objectieve 

werkelijkheid beschouwen.   

De betrokkenen geven betekenis aan de projecten en de omgeving van de projecten. De omgeving 
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op haar beurt reageert weer op de betrokkenen. De betekenis van de betrokkenen komt dus tot 

stand door wederzijdse beïnvloeding van de betrokkene en zijn of haar omgeving.  

Betekenisgeving is sociaal.  

De constructie en interpretatie van situaties komt tot stand in de interactie tussen mensen en 

beperkt zich niet alleen tot interacties tussen mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn.  

Bij dit onderzoek is dit aspect van betekenisgeving van belang omdat veel gebruik wordt gemaakt van 

spelers als rolmodellen. Daarnaast speelt de omgeving van de club een rol. Het stadion, de 

clubhistorie, het club logo, etcetera kunnen alle worden gezien als rolmodellen die van invloed zijn 

op de betekenisgeving van de betrokkenen.  

Betekenisgeving is een continu proces.  

Een uitkomst is een tijdelijke betekenisconstructie.  Mensen staan altijd midden in processen die 

geen begin of einde hebben. Zingeving is daardoor continu in verandering. Betekenisconstructies 

vinden voortdurend plaats en worden continu aangepast.   

Bij het betekenis geven selecteren mensen bepaalde momenten uit alles wat ze meemaken. Mensen 

bevinden zich continu in processen van betekenisgeving. Grotendeels is dit proces onbewust. Pas 

wanneer zich ongebruikelijke situaties voordoen wordt men zich bewust van de situatie. 

Ongebruikelijke situaties zorgen voor een emotionele reactie, welke weer de betekenisgeving 

beïnvloedt. De projecten van Teamplay@NAC vinden plaats in een ongebruikelijke omgeving. De 

fysieke en sociale omgeving van de projecten zijn niet alledaags en zorgen daarom voor een 

emotionele reactie. De inhoud van de projecten hoeft daarbij nog niet van invloed te zijn.  

Betekenisgeving is gericht op, en wordt bepaald door, ‘extracted cues’  

Dingen die je waarneemt gebruik je voor eigen betekenisconstructie.  Mensen nemen niet de dingen 

zelf waar, maar bepaalde kerneigenschappen die Weick ‘cues’ noemt. Welke cues opgemerkt 

worden, hangt van de context af waarbinnen de ‘cues’ geplaatst worden. De context bepaalt of een 

cue wordt opgepikt. Daarnaast heeft de context ook effect op de manier waarop de cue wordt 

geïnterpreteerd. De context van de projecten heeft ook invloed op de deelnemers. Het kan het 

gedrag van de deelnemers beïnvloeden. Zij kunnen zich gaan gedragen ‘naar de omstandigheden’. 

Betekenisgeving wordt meer gemotiveerd door plausibiliteit dan door nauwkeurigheid.  

Mensen zijn gericht op een bruikbaar en plausibel beeld van de situatie, niet op de nauwkeurige 

analyse ervan.  ‘Waarheid is wat werkt’. Objectieve betekenisgeving bestaat niet. Betekenisgeving is 

immers voor iedereen anders en continu in verandering. Deelnemers kunnen verschillende 

betekenissen geven aan bepaalde aspecten van projecten die toch in bepaalde mate vergelijkbaar 

zijn. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat betekenisgeving meer afhankelijk is 

van plausibiliteit dan van nauwkeurigheid. Mensen kunnen zich gedragen naar situaties die zij 

geloofwaardig vinden. Supporters van NAC Breda zouden hierdoor bijvoorbeeld eerder positieve 

betekenissen kunnen geven aan aspecten van de projecten dan niet-supporters.  

Het is belangrijk deze zeven kenmerken van betekenisgeving mee te nemen bij het onderzoek. De 

kenmerken maken duidelijk wat betekenisgeving inhoudt, hoe het werkt, en waar je op moet letten 

bij het analyseren ervan. De manier van omgaan met betekenisgeving geeft richting aan de 

uitkomsten en conclusies. Op deze wijze bepaalt het in sterke mate je onderzoek. 
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2.2 Literatuuronderzoek 
 

2.2.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

De definitie en de opkomst van MVO  

De projecten van Stichting Teamplay@Nac die in dit onderzoek worden onderzocht zijn onderdeel 

van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van NAC Breda. In 2004 is NAC Breda gestart met 

deze vorm van ondernemen. In deze paragraaf wordt beschreven wat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen inhoudt, wat de geschiedenis is van MVO en wat de ontwikkelingen zijn van MVO 

binnen de BVO’s. 

 Er zijn verschillende definities van MVO die gehanteerd worden. De definitie van MVO volgens de 

rijksoverheid is: 

MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn 

activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, 

ecologisch en  economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat 

met belanghebbenden. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is sinds het begin van de jaren negentig van de vorige 

eeuw een populaire vorm van ondernemen. Bij overheid en bedrijven staat MVO sindsdien op de 

agenda. MVO draagt volgens de rijksoverheid bij aan een sterke en stabiele economie. Het wint 

vertrouwen van consumenten, afnemers en investeerders, en is een waardevolle investering in een 

goede bedrijfsstrategie. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen houden bedrijven rekening 

met toekomstige generaties voor een sterk en gezonde economische groei, in Nederland en elders in 

de wereld. Door het maken van bewuste keuzes in dialoog met de samenleving spelen bedrijven een 

belangrijke rol. Bedrijven worden hierin ondersteunt door de overheid die kaders opstelt en kennis 

en ‘good practices’ ontwikkelt (www.rijksoverheid.nl).   

Afnemers, consumenten, financiële instellingen, bedrijven en overheden vinden MVO steeds 

belangrijker. Bedrijven ondervinden steeds vaker dat een gedegen MVO beleid belangrijk is voor hun 

bedrijfsactiviteiten. MVO is een blijvend verschijnsel.  

Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de 

maatschappij. Deze vrijwillige inzet voor de samenleving staat bekend als maatschappelijk betrokken 

ondernemen (MBO). MBO levert veel op. Een sociaal imago, naamsbekendheid, trotse medewerkers, 

beter teamwork, nieuwe contacten, talentontwikkeling van medewerkers en nieuwe marktkansen. 

Ook helpt het groepen in de samenleving die wel wat steun kunnen gebruiken. 

Volgens Porter & Kramer (2006) baseren voorstanders van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen hun standpunt over het algemeen op vier argumenten: morele verplichtingen, 

duurzaamheid, licentie om te werken en reputatie  (Porter & Kramer, 2006). De zwakte van deze vier 

gedachten is dat ze uitgaan van een spanning tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten in 

plaats van hun wederzijdse afhankelijkheid. MVO wordt vaak gezien als een morele verplichting aan 

welke wordt voldaan naast de commerciële bedrijvigheid. MVO moet volgens Porter & Kramer 

(2006) juist vanuit je corebussiness worden georganiseerd. Het is een vorm van ondernemen die 

volledig geworteld moet raken in je bedrijfsvoering. Op deze wijze versterken handel en 

maatschappij elkaar en is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen ‘verplichte kostenpost’. 
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Een bedrijf kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen. De organisatie moet die zaken 

selecteren die raakvlakken vertonen met hun specifieke core business. Daarom moeten er 

prioriteiten gesteld worden aan sociale kwesties. Hieronder staat een overzicht van prioriteiten zoals 

gegeven door Porter & Kramer (2006). 

 

 

MVO en betaald voetbalorganisaties  

De opkomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet aan de betaald 

voetbalorganisaties voorbij gegaan. Tegenwoordig is er geen enkele club meer in het Nederlands 

betaald voetbal die zich niet bezig houdt met deze vorm van organiseren. De redenen waarom BVO’s 

zich steeds meer bezighouden met MVO lijkt verschillende redenen te hebben. Deze redenen zijn 

onderzocht door Stichting Meer dan Voetbal. De bevindingen uit dit onderzoek zullen later 

besproken worden bij de reeds gedane onderzoeken naar maatschappelijke projecten van BVO’s. 

 Clubs zijn zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Voetbal is voor 

iedereen en voetbal is van iedereen.’ Voetbal is een sport waar fans uit verschillende 

bevolkingsgroepen van genieten. Uit het  Eredivisie Fan onderzoek uitgevoerd door KNVB Expertise 

blijkt dat fans het belangrijk vinden dat hun club betrokken is bij de maatschappij en zich inzet voor 

sociale doelen, zoals bevordering van sportiviteit en respect voor elkaar. Fans vinden de 

maatschappelijke betrokkenheid zelfs een cruciaal doel van de clubs. Vrijwel alle seizoenkaart- en 

Club Cardhouders (87%) vinden de maatschappelijke rol die clubs kunnen spelen rond jeugd, 

integratie en mensen met een beperking zeer belangrijk (KNVB Expertise, 2010).  

 

2.2.2 Wicked problems 

Sport wordt ingezet ten behoeve van verschillende problemen in de samenleving. De claims voor de 

sociale gevolgen van de sport zijn zeer ambitieus, zeer moeilijk te definiëren en zeer moeilijk te 

meten. Wat is het met sport dat het kan leiden tot een positieve impact? Wat en waar zijn de 

verbanden? En kan dit worden vastgesteld? De sterke overtuiging dat sport een positief effect heeft 

op allerlei gebieden waarbij het wordt ingezet lijkt te zijn gebaseerd op een intuïtieve zekerheid en 

de ervaring dat er een positief verband is tussen sport en ontwikkeling (Coalter, 2007). Kruse (2006) 

stelt dat een van de redenen van het bijna kritiekloze geloof in de positieve effecten van sport is dat 

het intrigerend vaag is en open voor verschillende interpretaties. Organisaties hebben algemene 

Generic Social Issues

•Social issues that are not 
significantly affected by a 
company's operations 
nor materially affect its 
long-term 
competitiveness.

Value Chain Social Impacts

•Social issues that are 
significantly affected by a 
company's activities in 
the ordinary course of 
business

Social Dimensions of 
Competitive Context

•Social issues in the 
external environment 
that significantly affect 
the underlying drivers of 
a company's 
competitiveness in the 
locations where it 
operates
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doelstellingen die hun visie en richting bepalen. De tussentijdse doelstellingen leveren echter targets 

waarin niet staat hoeveel resultaten worden verwacht en wanneer. Duidelijke doelstellingen zijn er 

niet waardoor het moeilijk is om de prestaties te beoordelen.  

Doordat er veel verscheidenheid is in de diversiteit van de projecten en de doelstellingen wordt dit 

nog eens bemoeilijkt. Volgens Coalter (2007) kunnen de sportprojecten in twee brede soorten 

aanpak worden verdeeld: ‘sport plus’ en ‘plus sport’. Bij sport plus worden traditionele 

ontwikkelingsdoelstellingen van grotere deelname aan sport en de ontwikkeling van sportieve 

vaardigheden benadrukt. Meestal is er sprake van sport(projecten) waaraan iets extra’s wordt 

toegevoegd. De NAC Street League is hiervan een voorbeeld. Het project bestaat uit een 

voetbalcompetitie met extra ‘spelregels’ binnen en buiten het veld om het projectdoel na te streven. 

Dit is tegenwoordig echter steeds minder het geval. Veel projecten die worden georganiseerd door 

voetbalorganisaties draaien niet hoofdzakelijk om sport. Bijna zonder uitzondering wordt de 

veronderstelde instrumentele rol van sport benadrukt. Sport wordt gebruikt om een aantal bredere 

maatschappelijke problemen aan te pakken. Deze resultaten worden zelden nagestreefd enkel door 

middel van sport. In dergelijke omstandigheden is sport meestal van vitaal belang, maar niet 

voldoende voorwaarde. Merendeels gaat het om projecten die worden ingezet ten behoeve van de 

samenleving, met sport als grote aantrekkingskracht. Het is vooral de uitstraling van 

de(professionele) sportwereld die deelnemers moet aantrekken en motiveren. In dat geval kunnen 

projecten worden omschreven als ‘plus sport’ projecten. Bij deze projecten zijn sociale, educatieve 

en gezondheidsprogramma’s de primaire doelstelling. Bij de projecten Niemand Buitenspel en 

Playing for Success is dit ook het geval. Er wordt gebruik gemaakt van de omgeving en de sfeer van 

een betaald voetbalorganisatie. Voetbal zelf is niet de hoofdzaak. Sterker nog, er wordt helemaal niet 

gevoetbald door de deelnemers in het kader van de projecten. Wel zijn er sportieve activiteiten, bij 

Niemand Buitenspel is sport zelfs een wezenlijk onderdeel van het traject wat de deelnemers 

afleggen, maar er wordt niet gevoetbald. 

Sam (2009) stelt dat sport met name wordt ingezet voor de bestrijding van ‘wicked problems’. Met 

wicked problems bedoelt Sam (2009) dat de maatschappelijke problematiek waarop sportprojecten 

zich richten moeilijk te definiëren en te interpreteren zijn, dat ze worden ondersteund door 

meerdere en vaak tegenstrijdige causale relaties of paradigma’s en dat ze nieuwe problemen of 

onvoorziene en onbedoelde gevolgen veroorzaken wanneer oplossingen worden bedacht voor de 

actuele problemen.  Doordat deze wicked problems zo complex en zo vergankelijk van aard zijn, is 

het onmogelijk om ze met een middel als sport op te lossen volgens Sam (2009). Wanneer een 

probleem opgelost lijkt te zijn, dient zich het volgende probleem alweer aan doordat de problemen 

erg veranderlijk van aard zijn en worden beïnvloed door allerlei veranderende omstandigheden.  

 

2.2.3 Opvoeding door sport 

Twee van de drie onderzochte projecten hebben jeugd als doelgroep. De deelnemers van de NAC 

Street League en Playing for Succes bevinden zich in een leeftijdsfase waar opvoeding, leren en 

sociale ontwikkeling centraal staat. Sport en samenwerken spelen hierbij een aanzienlijke rol.  

Paul Buisman (2004) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van sporten op het gedrag van 

kinderen. In zijn artikel beschrijft hij het ‘opvoedingsaspect’ van sport. Wanneer kinderen actief 
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deelnemen aan een sport, vormt dit hen. Naast de opvoeding door ouders en naasten, worden 

kinderen ook opgevoed door de mensen in de sportomgeving. In een sportvorming is immers continu 

sprake van socialisatie. Coakley (2006) definieert socialisatie als volgt: socialisatie is een proces van 

leren en sociale ontwikkeling, welke plaatsvindt als we interactie hebben met anderen en bekend 

worden met de sociale wereld waarin we leven. Het is een interactief proces waarin we actief 

contact hebben met anderen, en vorm geven aan onze levens en de sociale wereld om ons heen. 

Deze definitie van socialisatie is gebaseerd op een combinatie van kritische en interactionistische 

theorieën.  Socialisatie is een complex, interactief proces, waardoor mensen over zichzelf en over de 

sociale wereld waarin zij zich bevinden, leren. Dit proces gebeurt in relatie met sporten en andere 

activiteiten en ervaringen in de levens van mensen. 

Buisman (2004) onderscheidt twee soorten van opvoeding die in verband staan met sport: 

opvoeding-in-sport en opvoeding-door-sport. Opvoeding gebeurt vaak tussen de bedrijven door, 

onbewust (Ten Dam in Buisman, 2004). Kinderen leren van alles door wat ze meemaken en door wat 

om hen heen gebeurt. In een sportomgeving gebeurt ook van alles tussen de bedrijven door. Regels 

in de sport die niet gemaakt zijn met als doel kinderen op te voeden, vormen kinderen wel degelijk. 

Regels als handjes geven na de wedstrijd, elkaar helpen om ballen te verzamelen, elkaar positief 

aanmoedigen tijdens een training of wedstrijd, zijn allemaal van invloed op de ontwikkeling van een 

kind. Dit noemt Buisman (2004) opvoeding-in-sport. Bij opvoeding-door-sport wordt bewust een 

regel toegepast in het belang van een kind. Bij de projecten van Teamplay@NAC zijn bewust regels 

opgesteld ter bevordering van de sociale ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan zijn de bonus/malus 

punten die teams kunnen verdienen bij de NSL. Dit is een vorm van opvoeding-door-sport. Daarnaast 

worden de deelnemers gevormd doordat ze  in teamverband werken en ‘sociaal bezig zijn’. 

Wat erg belangrijk is bij jeugdsport is ‘fair play’. Meedoen en gelijke kansen krijgen, behoren vanuit 

de jeugdsport gezien tot de kern van het fair play begrip. Belangrijk hierbij is hoe de sport zich 

aanpast aan de mogelijkheden en motivaties van het kind (Buisman, 2002). Volgens Weiss (1995) is 

het opdoen van succeservaringen van kinderen in de sport een centraal belevingsbegrip. Volgens 

Weiss moet motivatie bij kinderen in relatie worden gebracht met competentie en zelfvertrouwen. 

Hiervoor heeft zij het ‘Skill development model’ ontwikkeld. Dit model beschrijft het onderlinge 

verband tussen competentie, zelfvertrouwen en motivatie. Het verwijst naar de psychologische 

vaardigheden die kinderen verkrijgen door ervaring met sport. Het ‘skill development model’ 

benadrukt de specifieke competentieonderdelen waarvoor de leerzame richtlijnen bereikt zouden 

moeten worden. 

Kinderen die niet actief aan sport doen, of helemaal ophouden met een sport, hebben een lage 

zichtbare competentie op het gebied van beweging maar ook met betrekking tot sociale aspecten. 

Dat betekent dat ze een lage perceptie van hun mogelijkheden hebben. Dat betekent dat zij zelf niet 

zien wat hun mogelijkheden zijn om de sportieve vaardigheden te ontwikkelen. Verhoogde 

competentie van vaardigheden kan verkregen worden door middel van optimale uitdagingen. Dit 

verhoogt het zelfvertrouwen. Een hoog zelfvertrouwen heeft een positieve invloed op de motivatie 

om door te gaan met de sport en het ontwikkelen van de vaardigheden. 
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2.2.4 Sociaal Kapitaal 

Over het algemeen is er een groot optimisme bij beleidsmakers wanneer het gaat over de effecten 

van sport op sociale zaken.  Het vermoeden dat sport kan helpen om de aspecten van sociale 

uitsluiting aan te pakken en de sociale cohesie in de gemeenschap te bevorderen, impliceert dat 

deelname aan sport uitkomsten kan produceren die bepaalde zwakke of negatieve aspecten van de 

processen, structuren en relaties, veranderingen en negatief gedrag kan beïnvloeden (Coalter, 2007). 

Naast de fysieke voordelen van deelname aan sport is er nog een aantal geclaimde potentiële 

voordelen van deelname aan sport, namelijk: de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid, fysieke 

en globale eigenwaarde, zelfvertrouwen en toegenomen mate van controle. Het biedt sociaal-

psychologische voordelen, zoals empathie, integriteit, tolerantie, samenwerking, betrouwbaarheid 

en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Daarnaast zorgt het voor bredere sociologische 

gevolgen zoals stijging van het gevoel van gezamenlijke identiteit in de maatschappij, sociale 

samenhang en integratie. Deze laatste eigenschappen vallen onder het begrip ‘sociaal kapitaal’ 

(Coalter, 2007) 

 De meeste beleidskaders worden gevormd rondom de concepten van sociaal kapitaal volgens 

Putnam (2001). Volgens Putnam (2001) is sociaal kapitaal een maat voor sociale cohesie. 

Maatschappijen en samenlevingen die in meerdere of in mindere mate sociaal kapitaal vertonen, 

vertonen als gevolg daarvan meer of minder sociale cohesie. Putnam (2001) stelt dat sociaal kapitaal 

wordt verkregen door participatie in gedeelde activiteiten. Hij onderscheidt twee soorten sociaal 

kapitaal: bonding & bridging capital. Bonding capital zijn de banden en relaties tussen mensen die 

gelijksoortige sociaal-economische en etnische achtergronden hebben. Bridging capital zijn de 

banden en relaties tussen mensen met verschillende achtergronden.   

Volgens Putnam (2001) is bridging capital belangrijker voor individuen en voor de samenleving dan 

bonding capital omdat bridging capital een indicatie is voor relaties tussen individuen en groepen.  

Vermeulen & Verweel (2009) stellen dat het onderscheid tussen bonding en bridging capital niet zo 

makkelijk te maken is. Mensen hebben verschillende identiteiten en verschillende belangen. Dit 

hangt samen met de context waarin mensen zich bevinden. Daardoor behoort iemand niet tot 

slechts één groep. 

Aan de hand van de bevindingen van twee studies naar sport en sociale participatie in de context van 

ethnische diversietit in Nederland beschrijven Vermeulen & Verweel (2009) bonding en bridging 

capital. Relevante vragen volgens Vermeulen & Verweel (2009) zijn: draagt sport bij aan participatie 

en sociale insluiting? En: op welke manier draagt sport bij aan sociale insluiting en met welke 

consequenties als het gaat om uitsluiting van anderen? Uit het onderzoek van Vermeulen & Verweel 

(2009) blijkt dat participatie in sport bij 30% van de respondenten leidt tot een veranderd beeld van 

andere etnische groepen, waarvan 26% op positieve wijze.  

“Sport provides a way to neutralize ethnicity.”   

Doordat bij het beoefenen van een sport andere kenmerken belangrijker zijn, zoals talent, leeftijd, 

gender, etc. , is de etniciteit niet (meteen) van belang. Etniciteit is ondergeschikt aan de andere 

kenmerken die een rol spelen bij sport. Vooral vaardigheden zijn erg belangrijk in dit geval.   
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Volgens Verweel (2011) is sport een tussenruimte, ‘betwist & between’, waardoor het individuen de 

mogelijkheid geeft om zichzelf te ontdekken en nieuwe relaties aan te gaan. ”sport is een ruimte bij 

uitstek waar verschillen elkaar ontmoeten die elders in domeinen van de samenleving meer 

gehomogeniseerd zijn omdat daar de mechanismen van maatschappelijke uitsluiting sterker worden 

ervaren en sterker aanwezig zijn. Sport geeft groepen de mogelijkheid om op basis van eigen 

identificaties sportverbanden te organiseren, of spontane vormen van sporten in de eigen buurt.“ 

 

2.2.5. Sociale cohesie 

Wat met name bij voetbal veel genoemd wordt is dat het een belangrijk middel kan zijn voor sociale 

cohesie. Doordat voetbal de grootste en meest populaire sport is in Nederland en door veel 

verschillende bevolkingsgroepen wordt beoefend en/of gevolgd zou het de kracht moeten hebben 

om deze verschillende bevolkingsgroepen ‘samen te brengen’. 

Paul Verweel (2011) beschrijft in zijn boek wat de kracht van sport is, en van voetbal in het bijzonder. 

Hij laat zien wat de dagelijkse praktijk is van de sport, en dan met name op het gebied van integratie 

en meedoen. In zijn boek komt vooral naar voren dat etnische verschillen minder van belang zijn bij 

sport. In de eerste plaats gaat het om voetbal. Het gaat om voetballers en voetbalsters. Daarbij zijn 

andere aspecten belangrijker dan de etnische. Hij stelt dat sport nadrukkelijk verschillen in beeld 

brengt en verschillen samen brengt. Dit levert tegelijkertijd plezier, strijd, frustratie, creativiteit, 

onenigheid, verwarring, flexibiliteit en inventiviteit op.  

Eén van de belangrijkste bevindingen in zijn boek is dat de mensen zich in de sport in een soort 

tussenruimte bevinden: ‘betwist and between’. Zowel allochtonen als autochtonen bevinden zich in 

deze tussenruimte. Ze bewegen zich hier tussen twee culturen en passen daardoor niet in één van de 

twee culturen. Sport geeft op deze manier individuen de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken en 

nieuwe relaties aan te gaan. De sport geeft ruimte om nieuwe normen uit te vinden en geeft de 

ruimte aan kinderen, jongeren en nieuwkomers om een eigen identiteit te vinden die hen vervolgens 

in staat stelt om de ontmoeting met anderen te laten plaatsvinden (Verweel, 2011). Op het veld 

herken je elkaar niet als Nederlander of als allochtoon, als groot of als klein, als hip of als alternatief. 

Je herkent elkaar op het veld als sporter, als voetballer. Dit is waar het in de eerste plaats om gaat. 

Aspecten als voetbalvaardigheden tellen hier dan ook zwaarder dan etnische verschillen.  

‘De kracht van de sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder is dat zij verschillen bij elkaar 

brengt, maar dat die verschillen tegelijk de basis van het voetbal zijn.’  

Ook Elling (2004) heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociale cohesie en de deelname aan 

sport. Uit haar onderzoek blijkt dat de meeste sporters hun (ex)-medesporters niet zozeer als echte 

vrienden beschouwen, maar meer als goede kennissen. Door in groepsverband te sporten, kunnen 

sociale netwerken en daarmee mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, steun en 

waardeoverdracht worden uitgebreid, ook al is de sociale meerwaarde voor de meeste sporters van 

tijdelijke aard. Zowel allochtone als autochtone respondenten geven aan geen problemen te hebben 

ervaren met etnische menging, omdat de sport centraal staat. Sociale identificaties met sociale 

machtsrelaties als etniciteit, klasse of seksuele voorkeur lijken voor sporters van minder groot belang 

voor de mate van binding dan het gezamenlijke sportieve streven. De sportieve instelling of 
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mentaliteit wordt regelmatig genoemd als bepalende bindingsfactor (Elling, 2004). De etnische 

menging in het veld leidt niet vanzelf tot (groeiende) interetnische affectie buiten het speelveld. 

Eenmaal weer in andere omgeving, lijken mensen toch te kiezen voor hun ‘eigen groepje’ vrienden 

en kennissen.  

Mensen herkennen sporters in elkaar. Ook al worden ze geen vrienden (Elling, 2004), ze worden wel 

oppervlakkige kennissen met een gemeenschappelijke hobby (Duyvendak, 1998)). Sport geeft een 

gevoel van eigenheid en toch verbondenheid. Daarom biedt sport zowel identiteitsbevorderende 

eigen waarde (bonding) als de mogelijkheid bruggen te slaan naar anderen (bridging) en versterkt dat 

de samenhang in de samenleving.  

 

2.2.6. onderzoeken naar maatschappelijke projecten van BVO’s 

Het rendement van MVO bij BVO’s volgens Stichting Meer dan Voetbal  

Stichting Meer dan Voetbal heeft onderzoek laten doen naar het rendement van MVO bij BVO’s. Uit 

dit onderzoek (Eekeren, van & Dijk, 2011) blijkt dat clubs uiteenlopende motieven hebben om zich 

bezig te houden met MVO. Redenen die genoemd worden zijn: het aan hun stand verplicht zijn, zich 

beter willen wortelen in de samenleving, streven naar een beter imago of een winstoogmerk.  Uit 

onderzoek van KNVB Expertise naar de betrokkenheid van fans van eredivisieclubs (2010) blijkt dat 

de fans veel waarde hechten aan maatschappelijke betrokkenheid van hun club.  

Zoals Porter & Kramer (2006) al stellen dat bedrijven niet alle maatschappelijke problemen op 

kunnen lossen, stellen ook van Eekeren & Dijk (2011) dat voetbal geen oplossing is voor alle 

maatschappelijke problemen. Wel heeft een BVO de unieke positie om moeilijke doelgroepen te 

bereiken en verbindingen te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat profclubs het meeste rendement uit 

hun maatschappelijke activiteiten halen wanneer ze hun voetbalspecifieke kwaliteiten inzetten. Dit 

wil zeggen dat ze spelers, trainers, het stadion en andere voetbalspecifieke of clubspecifieke 

middelen in moeten zetten om hun projecten (zo goed mogelijk) te laten slagen.  

De maatschappelijke activiteiten leveren de BVO’s verschillende vormen van sociaal kapitaal op. De 

belangrijkste vorm zijn de toename en verbetering van relaties met externe stakeholders, waardoor 

clubs beter geworteld raken in de samenleving. Ook geven de clubs aan een verbeterde relatie met 

de gemeente te hebben als gevolg van hun maatschappelijke betrokkenheid.  

Naast sociaal kapitaal levert MVO symbolisch kapitaal op voor de clubs. De zichtbaar voor de 

stakeholders wordt verbeterd, alsmede de zichtbaarheid voor onderwijsinstellingen, gemeente, 

welzijnsinstellingen, supporters en provincie (Eekeren & Dijk, 2011). De derde vorm van kapitaal die 

de clubs verkrijgen door de maatschappelijke activiteiten is economisch kapitaal. Deze vorm van 

opbrengsten is het meest beperkt. De bereidheid van de gemeente om de clubs te steunen is 

toegenomen als gevolg van de maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast neemt de bereidheid van 

sponsoren toe om te investeren in de club. De toegenomen bereidheid tot investeringen van 

gemeenten en sponsoren is echter van meerdere factoren afhankelijk, zoals sportief succes. 

Daarnaast leidt het in sommige gevallen tot meer inkomsten van supporters in de vorm van 

merchandising en wedstrijd- en seizoenkaarten.  
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Uit het onderzoek komt naar voren dat de Nederlandse clubs maatschappelijke en commerciële 

doeleinden nauwelijks aan elkaar verbinden. Volgens de theorie van Porter & Kramer (2006) moet 

mvo juist geworteld moeten zijn in de core business van de club. Hier lijken clubs nog een grote stap 

te kunnen maken in efficiëntie en nut.  

 
Onderzoeken naar het effect van Playing For Succes  

Playing for Success is een duidelijk voorbeeld van onderwijs in een sportieve context. Voetbalclubs 

blijken een aantrekkelijk en sterk element in het motiveren van leerlingen om de lessen bij te wonen 

(Coalter, 2007). Het is duidelijk dat de aard en de kwaliteit van de leeromgeving de sleutel tot het 

succes zijn. Hoogwaardige faciliteiten, een lagere leerling-leraar ratio, het maatwerk voor de 

leerlingen, onafhankelijkheid en ondersteunend leren zijn allen onderdeel van het succes. Sharp et al. 

(2003) suggereren dat een educatieve instelling anders dan het gangbare onderwijs, 

onderpresterende jongeren de kans geeft om een ‘nieuwe start’ te maken. Hoewel de resultaten 

duidelijk zijn gerelateerd aan een specifieke leeromgeving, illustreert Playing for Succes de potentiële 

bijdrage die sport kan leveren aan programma’s die gericht zijn op de bredere aspecten van 

persoonlijke, educatieve en sociale ontwikkeling (Coalter, 2007) 

In Engeland wordt Playing for Succes al tien jaar uitgevoerd door verschillende BVO’s. De eerste vier 

jaar is ieder jaar onderzoek gedaan naar de effecten van het project. In Engeland is PfS opgezet op 

initiatief van de overheid, in samenwerking met de Premier en Football Leagues en hun clubs. Het 

project richt zich op onder presterende kinderen op school.  

Hoofddoel van het onderzoek van Sharp et al (2003) is de effectiviteit van PfS te tonen, en het 

beschrijven van de factoren binnen het project die leiden tot succes in termen van participatie, 

vermeerderen van motivatie, positieve houdingen t.o.v. leren en dingen die met leren en school te 

maken hebben.  

Uit bevindingen van Sharp et al. (2003) blijkt dat deelnemers aan PfS zonder meer baat hebben bij 

het project.  De deelnemers scoren na deelname aan het project significant beter op het gebied van 

taal, rekenkunde, ICT vaardigheden en studievaardigheden. Het gebruik van het middel sport en de 

omgeving van sport blijkt een goede manier om de deelnemers te motiveren en te laten opbloeien. 

De resultaten van de tests die zijn gehouden voor het onderzoek, de ICT toets en gedragstest tonen 

de positieve invloed van het project op de leervaardigheid en de motivatie van de leerlingen. De 

vooruitgang was het grootst op het gebied van rekenen en ICT vaardigheden.  

Uit informatie van de vragenlijst van de leerlingen blijkt dat de leerlingen hoge verwachtingen 

hadden van het project en dat ze niet zijn teleurgesteld. Over het algemeen zeggen ze te voelen dat 

het hen heeft geholpen op verschillende gebieden, waaronder op het gebied van lezen en schrijven, 

rekenen en ICT (Sharp et al. 2003). Verder geven de deelnemers aan dat ze genoten hebben van het 

project en dat ze door de ervaring meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ook ouders en scholen 

zijn zeer positief over de invloed van het project op de kinderen. Van de leraren vindt 93% dat de ICT 

vaardigheden en het zelfvertrouwen zijn verbeterd bij de kinderen als gevolg van deelname aan het 

project.  

Ook in Nederland is reeds onderzoek gedaan naar Playing for Success.  Waar het onderzoek in 

Engeland zich richt op de meerwaarde voor de deelnemers, heeft  in Nederland het Mulier Instituut 

onderzoek gedaan naar de maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success. Vier BVO’s uit de 
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eredivisie en de eerste divisie zijn onderdeel van dit onderzoek. In het onderzoek komt naar voren 

dat de signalen die worden opgevangen vanuit de kinderen, scholen, ouders en de BVO erg positief 

zijn over het project.  

“De meerwaarde zit vooral in het gegeven dat de leerlingen gelijkgestemd zijn, plus  de inhoud van de 

lessen. Het enthousiasme van kinderen is erg groot.” 

Cevaal e.a. (2011) komen naar aanleiding van hun onderzoek tot de conclusie dat Playing for Success 

een waardevolle toevoeging is aan het huidige onderwijsaanbod. Ook gemeenten die andersoortige 

onderwijsprojecten met extra aandacht voor taal en rekenen (schakelklassen) subsidiëren, 

beschouwen Playing for Success als vernieuwend, vanwege de unieke setting. 

“Hoewel de betrokkenheid van BVO’s voornamelijk faciliterend van aard is, wordt hun bijdrage aan 

Playing for Success erg gewaardeerd. Door alleen al het noemen van de BVO gaan deuren 

gemakkelijker open om zaken voor elkaar te krijgen, zoals financiering en media-aandacht.” 

Vanuit de interviews met ouders ontstaat een gemengd beeld over de resultaten ten aanzien van de 

maatschappelijke effecten tot dusver. De meeste ouders zien dat hun zoon of dochter met plezier 

naar Playing for Success gaat, maar vinden het moeilijk om concreet te maken wat het project voor 

hun kind exact aan winst heeft opgeleverd. 

De leraren van de basisscholen zijn bij het onderzoek van Cevaal e.a. (2011) niet betrokken. Hoe zij 

tegen Playing for Success aankijken, kan op basis van dit onderzoek niet worden aangetoond.  
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3. Methodologie 
 

In dit deel worden de methoden besproken die gebruikt zijn voor dit onderzoek. Daarnaast worden 

deze methodes verantwoord en toegelicht. 

 

3.1 Kwalitatief onderzoek  

Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Binnen het kwalitatief onderzoek is 

gekozen voor de interpretatieve variant. Bij deze variant van kwalitatief onderzoek is de sociale 

werkelijkheid uitgangspunt voor de studie. Één (objectieve) waarheid bestaat niet. Mensen geven in 

interactie met anderen en met hun omgeving betekenis aan gebeurtenissen.  

Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat daarmee eigenschappen vastgelegd kunnen worden 

die niet kwantificeerbaar zijn, zoals ervaringen en gevoelens van mensen. Door middel van dit soort 

onderzoek kan het beste in beeld worden gebracht welke betekenis de verschillende betrokkenen 

toekennen aan de projecten van Teamplay@NAC. 

 

3.2 Dataverzameling  
Dit onderzoek is verricht bij stichting Teamplay@NAC, tevens opdrachtgever van het onderzoek. Uit 

de 22 projecten die Teamplay@NAC uitvoert en initieert, is gekozen voor drie projecten; de NAC 

Street League (NSL), Playing for Success (PfS) en Niemand Buitenspel (NB). Er is gekozen voor deze 

drie projecten omdat zij een goede afspiegeling zijn van de verschillende soorten projecten van 

Teamplay@NAC. Zowel jeugd als volwassenen zijn doelgroep voor projecten van Teamplay@NAC. Bij 

de drie onderzochte projecten zijn basisschoolleerlingen, middelbare schoolleerlingen en 

volwassenen de doelgroep. Daarnaast is bij de NSL sport de hoofdzaak, PfS is een educatief project 

en NB is een project om volwassenen terug in de maatschappij te brengen. Door deze selectiekeuze 

maken alle doelgroepen van de verschillende projecten deel uit van het onderzoek en is van alle 

soorten projecten (sportprojecten, educatieve projecten en projecten met volwassenen als 

doelgroep) een variant aanwezig in dit onderzoek. Op deze manier krijg je een zo juist mogelijke 

afspiegeling van alle projecten van Teamplay@NAC. 

 

3.3 Interviews 
Er heeft een interview plaatsgevonden met de directeur van Teamplay@NAC. Dit om een goed 

algemeen beeld te krijgen van de stichting en de organisatie van de stichting. Daarnaast zijn directe 

betrokkenen van drie projecten geïnterviewd.  

Bij de NAC Street League zijn vier deelnemers geïnterviewd, twee teambegeleiders en een 

jongerenwerker. De deelnemers en teambegeleiders zijn afkomstig uit verschillende soorten wijken 

om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.   

Voor Playing for Success zijn vier deelnemers geïnterviewd, een docent van PfS en een docent van 

een deelnemende basisschool. De deelnemers zijn per duo geïnterviewd. Dit is zo gedaan om de 
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leerlingen zich meer op hun gemak te laten voelen, zodat ze naar verwachting wat makkelijker 

praten.   

Bij Niemand Buitenspel zijn twee deelnemers geïnterviewd, de jobcoach van het project en twee 

nieuwe werkgevers. De bedoeling was één nieuwe werkgever te interviewen. Ter plekke was een 

tweede werkgever aanwezig die graag deel wilde nemen aan het gesprek. Deze persoon is wel van 

hetzelfde bedrijf, ze geven samen leiding aan het bedrijf. Het project Niemand Buitenspel is veel 

kleinschaliger dan de andere twee onderzochte projecten, vandaar dat er voor twee deelnemers is 

gekozen in plaats van vier.  

Door de interviews wil ik er achter komen wat voor betekenis de verschillende betrokkenen aan de 

projecten geven, waardoor er een goed totaalbeeld gekregen kan worden van de sociale waarde van 

de projecten. Daarnaast moet door de interviews duidelijk worden welke betekenissen de 

betrokkenen toekennen aan de club, aan MVO, etc. Kortom, de interviews moeten ertoe bijdragen 

dat een antwoord gegeven kan worden op de centrale hoofdvraag van dit onderzoek en de op de 

deelvragen. De diepte interviews zijn het belangrijkste aandeel van mijn dataverzameling. Door 

interactie met de respondenten kan ik achter de betekenissen komen die zij construeren. Een 

gedeelte van de respondenten zijn van erg jonge leeftijd. Dit kan lastig zijn in verband met de 

ontwikkeling van hun woordenschat en hun kennis. Ik probeer hieraan tegemoet te komen door de 

interviews aan te vullen met observaties.  

 

  

 

 

 

De interviews worden opgenomen met een voicerecorder en later uitgewerkt. Dit om de data zo 

nauwkeurig mogelijk op een rijtje te krijgen. Vervolgens worden de verkregen data gecodeerd met 

de belangrijkste thema’s die naar voren komen uit de interviews, van waaruit vervolgens de 

resultaten gepresenteerd kunnen worden. De data worden geanalyseerd met het programma 

MaxQDA. Op basis van de thema’s die in de interviews naar voren zijn gekomen worden de teksten 

NSL Buurtwerker (1)

Teambegeleiders (2)

Deelnemers (4)

P4S Docent P4S (1)

Docent school (1)

Deelnemers (4)

NB Jobcoach (1)

(Nieuwe) werkgever (2)

Deelnemers (2)
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geanalyseerd. Met behulp van dit programma krijg je zo een overzicht van alle relevante data uit de 

interviews.  

 

3.4 Observaties 
Twee van de drie onderzochte projecten, namelijk de NAC Street League en Playing for Success, zijn 

mede onderzocht middels observaties. Deze twee projecten zijn uitermate geschikt voor observaties. 

Bij beide projecten zijn de activiteiten drukke aangelegenheden waar ik bij aanwezig kon zijn zonder 

op te vallen. Bij de wedstrijden van de NSL heb ik als ‘toeschouwer’ langs de lijn gestaan. Op deze 

manier kon ik de deelnemers observeren, zonder dat zij zich anders gedroegen omdat er een 

observant aanwezig is. Ook bij PfS kon ik observeren zonder dat mijn aanwezigheid opviel. De 

bijeenkomsten van PfS zijn drukke bijeenkomsten. De leerlingen zijn zo druk met al hun 

mededeelnemers en hun omgeving, dat ze niet doorhebben dat ik aanwezig ben. Door het feit dat de 

deelnemers bij deze twee projecten erg jong zijn, zijn de observaties van extra belang als aanvulling 

op de interviews die zijn afgenomen. Bij het project Niemand Buitenspel was het niet mogelijk 

observaties te houden. De activiteiten van dit project lenen zich hier niet voor. De activiteiten bij NB 

bestaan voornamelijk uit één op één gesprekken. De deelnemers voelen zich niet op hun gemak 

wanneer er een onbekend persoon bij zit die hen observeert, en zouden zich anders gaan gedragen. 

Daarom is in overleg met de jobcoach besloten de observaties bij dit project achterwege te laten.   

Door middel van de observaties kan ik zien hoe de betrokken zich gedragen in de ‘natuurlijke situatie’ 

van de georganiseerde activiteiten van de projecten. Op deze wijze kan ik een goed beeld krijgen van 

de sociale interactie tijdens deze activiteiten. De observaties zijn afgenomen voorafgaand aan de 

verschillende interviews, zodat de verkregen informatie uit de observaties meegenomen kon worden 

naar de interviews.  
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4. Resultaten 
 

4.1 De NAC Street League 
 

Sociale integratie en cohesie  

Een van de doelstellingen van de NAC Street League is het bevorderen van de sociale integratie en 

cohesie in de wijken van Breda. Tijdens de interviews is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. 

De betrokkenen werd onder meer gevraagd hoe deelnemers van de NSL aankeken tegen andere 

deelnemers, en of dat veranderd is door deelname. De meeste betrokkenen geven aan dat het beeld 

wat de deelnemers hebben van andere wijken, en de kinderen uit andere wijken is veranderd.  

De jongerenmedewerker geeft aan dat deelnemers meer contact hebben met deelnemers van 

‘gelijksoortige’ wijken, maar dat dit niet wegneemt dat ze wel bekend raken met jongens uit andere 

soort wijken en dat de afstand tussen hen in zekere zin minder wordt.  

Hoe is de beleving van de jongens van andere wijken/ jongens uit andere wijken? 

R: ‘Nou, ik denk beter dan vroeger. Want vroeger was het toch wel altijd zo van, oh een andere wijk, 

en daar heb ik niks te zoeken, en dit en dat. En nu kennen ze ook mensen uit andere wijken. Het is ook 

wel een soort van competitie soms. Maar ondertussen hebben ze het nu wel over die wijken, 

herkennen ze mensen en onthouden ze namen.’ (jongerenwerker uit Haagse Beemden) 

Dit lijkt misschien een minimale verandering, maar doordat de deelnemers in aanraking komen met 

jongens uit andere wijken lijkt hun houding minder vijandig te worden ten opzichte van die jongens. 

Al worden het geen vrienden, er is wel een groeiend wederzijds respect volgens de jongerenwerker. 

De begeleiders van de teams geven ook aan dat de deelnemers wel degelijk anders zijn gaan 

aankijken tegen deelnemers van andere wijken. Ze ontmoeten jongens uit andere wijken die ze 

normaal nooit zouden ontmoeten. Een teambegeleider (van een wijk die in Breda bekend staat als 

een ‘goede wijk’) geeft aan dat verschillende jongens in zijn team in het begin een beetje angstig 

waren om tegen allochtone jongens te voetballen. Door tegen jongens uit andere wijken te 

voetballen, hebben ze inmiddels een ander beeld gekregen van deze jongens.  

‘Ik weet nog wel het eerste jaar, hadden we twee jongens van 11 erbij, en die ene zegt: “we zijn de 

enige witte hier, er zijn alleen maar Turkse en Marokkaanse jongens.” Ik zeg “Dat is mooi, dan kun je 

ze leren kennen.”….. Als je ze straks tegenkomt in de stad als je uitgaat, dan gaat het van, hey kerel. 

En dat is nu ook zo. De jongens leren die jongens nu kennen terwijl ze die normaal niet zouden leren 

kennen en dachten,  oh jee. En dat is natuurlijk onzin.’ (teambegeleider NSL) 

De deelnemers ontmoeten elkaar alleen tijdens de NSL en niet buiten het project om, maar hierdoor 

ontstaat wel meer begrip en acceptatie voor elkaar. Ook al worden het geen vrienden, ze lijken 

minder vooroordelen over elkaar te hebben  en leren elkaar toch op een bepaalde manier kennen, 

aldus de teambegeleider. 

 Ook de meeste deelnemers geven aan dat ze met jongens in aanraking komen die ze normaal 

gesproken niet tegenkomen. Vooral de blanke jongens geven aan dat hun beeld over jongens uit 
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ander soort wijken, grotendeels allochtone jongens, is veranderd sinds ze meespelen met de NSL. In 

de meeste gevallen is dit beeld positief veranderd, in een enkel geval negatief.   

‘Ben je anders naar andere jongens gaan kijken?  

R: ja soms, dan heb je die buitenlandse jongens, die doen altijd een beetje stoer zeg maar. Maar als je 

dan tegen ze gaat voetballen, dan doen ze toch normaal. Als je een keer valt dan zeggen ze sorry 

ofzo. 

En je had niet verwacht dat ze dat zouden doen?  

R: nee, want als je ze normaal ziet lopen, dan doen ze stoer. En dan tikken ze je wel eens aan ofzo, of 

dan kijken ze alleen maar stoer ofzo.’ (deelnemer NSL) 

Twee deelnemers uit het team van deze begeleider geven aan dat ze altijd uit de buurt bleven van 

jongens uit andere wijken omdat deze vaak wat feller en dreigender overkomen. Door omgang met 

die jongens tijdens de NSL weten ze nu dat dit vaak slechts een houding is, en dat het ook gewoon 

sportieve jongens zijn. De deelnemers geven aan dat de teams uit andere wijken op sportieve wijze 

voetballen. De wedstrijden verlopen over het algemeen zonder problemen in een leuke sfeer, tegen 

hun eerdere verwachtingen in. 

 Slechts één deelnemers geeft aan dat hij door de NSL niet meer bekend raakt met andere wijken. Hij 

kent sowieso al heel veel jongens uit andere (soorten). Tijdens het interview realiseert hij zich dat hij 

wel in sommige gevallen anders is gaan aankijken tegen sommige jongens.  

‘Heb je het idee dat je meer in aanraking komt met jongens uit andere delen van de stad? 

R: nee valt wel mee, iedereen kent elkaar wel een beetje.  

Heeft deelname aan de NSL geen invloed op hoe je die jongens kent, hoe je ze ziet? 

R: ja dat wel, want als je met jongens bent waartegen je dan soms ook voetbalt, daar heb je bijv. 

beter contact mee dan met mensen met wie je niet voetbalt.   

Bedoel je dan dat je makkelijker om kan gaan met jongens die je kent van de NSL dan met jongens die 

je niet kent via de NSL?  

R: ja’ (deelnemer NSL) 

‘Wat vind je ervan dat er een voetbalcompetitie is om kinderen uit verschillende wijken met elkaar in 

contact te laten komen?  

R: ik vind dat eigenlijk best wel slim. Je leert in je team mensen kennen. En als je dan tegen anderen 

gaat voetballen, dan leer je daar ook weer mensen kennen. En dan ja, dan kom je toch met elkaar in 

contact.’ (deelnemer NSL) 

De NSL is een voetbalcompetitie met achterliggende gedachten. Dat het project is opgezet met 

maatschappelijke doeleinden als achterliggende gedachte is volgens de teambegeleiders niet iets 

waar de deelnemers zich bewust van zijn. De jongens zien de extra activiteiten als iets waar ze 

punten mee kunnen verdienen, waar dit in feite een manier is om ze bekend te laten worden met de 

maatschappij en actuele thema’s die van belang zijn voor hen.  

‘Denk je dat de jongens door hebben waar het project voor bedoeld is?  

R: Al die neveneffecten, nee, natuurlijk niet. Of ze beseffen dat ze daardoor inderdaad met 

Marokkaanse jongeren in aanraking komen, nee, denk niet dat ze doorhebben. Maar het gebeurt wel. 

En ze kennen ze ook allemaal hè. En dat is echt mooi. (teambegeleider NSL) 
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Fairplay 

Naast de gebruikelijke wedstrijdpunten kunnen de teams ook punten verdienen door sportief gedrag 

bij de wedstrijden, aanwezigheid op themabijeenkomsten en buurtbijdragen. Op deze manier wordt 

beoogd de sportiviteit en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Zo kan een team wat 

bovenaan staat uiteindelijk in de middenmoter eindigen en vice versa. Bij vragen over wat deze 

aspecten rondom het voetbal voor de betrokkenen betekenen, geven de meeste deelnemers aan dat 

ze naar de themabijeenkomsten komen omdat ze daarmee extra punten verdienen. Het liefst zouden 

ze de themabijeenkomsten afschaffen. Alles om het voetballen heen is iets wat ze doen omdat ze er 

punten mee kunnen verdienen, maar het draait voor hen om het voetballen. Toch dragen ze er aan 

bij, omdat ze er nou eenmaal punten mee kunnen verdienen. 

‘Wat vind je van de bonus/malus punten?  

R: slim, kan je extra punten mee verdienen.’ (deelnemer NSL) 

‘Wat vind je ervan dat je ook op andere manieren punten kan verdienen?  

R: nou, voor ons is het wel handig, want we hebben nog niets gewonnen. Vooral het eerste jaar, toen 

hadden we maar één punt van het voetballen, en de rest allemaal via bonus/ malus. En toen kwamen 

we toch nog op de finaledag terecht. Maar we gaan geen hele wijk schoonmaken hoor. Daar hebben 

we geen zin in. We willen gewoon voetballen.’ (deelnemer NSL) 

Een teambegeleider geeft aan dat hij alle ‘toestanden’ om het voetbal heen wat overdreven vindt. 

‘Ja, weet je, uiteindelijk, die bonus/maluspunten, uiteindelijk gaat het wel om het voetballen. En dan 

punten verdienen door een straatje schoon te vegen, ja, dat heeft eigenlijk helemaal niks met voetbal 

te maken. Dat moet eigenlijk los van elkaar vind ik. Want het kan dus zo zijn dat wij eigenlijk eerste 

staan, maar dat een ander team wat minder punten heeft toch boven ons eindigt omdat ze meer 

bonus/maluspunten hebben.’ (teambegeleider NSL) 

De extra punten die tijdens de wedstrijden verdiend kunnen worden met bonus/maluspunten 

worden door alle geïnterviewde betrokkenen positief ontvangen. Alle betrokkenen geven aan deze 

regels juist te vinden, en zelfs logisch. Volgens de teambegeleiders en jongerenwerker verlopen de 

wedstrijden meestal erg sportief en is er zelden sprake van ongeregeldheden. Deze bevindingen 

bevestigen wat tijdens de observaties van de NSL wedstrijden is waargenomen. De verschillende 

teams zijn over het algemeen erg sportief op en rondom het veld, en behandelen de tegenstanders 

en scheidsrechters ook zo. De spelers maken geen gemene en onnodige overtredingen, geven over 

het algemeen positief commentaar op elkaar tijdens de wedstrijd en gaan respectvol en sportief om 

met de tegenstander.  

‘Wat vinden de jongens van de regels rondom het sportiviteitgebeuren?   

R: Nou, dat is eigenlijk een beetje een gewoonte aan het worden. Dat is wel mooi, daar hoef ik ze 

bijna niet meer op te wijzen.’ (teambegeleider NSL) 

Uit interviews met de teambegeleiders blijkt dat de sportieve regels nageleefd worden door de 

deelnemende teams. De regels zijn zelfs zo geïntegreerd dat het een gewoonte is waar de teams zich 

(onbewust) aan houden.  
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De bonus/malus punten die gehaald kunnen worden middels een buurtbijdrage en aanwezigheid op 

de thema-avonden worden erg verschillend beoordeeld door de betrokkenen van de NSL. Sommige  

betrokkenen geven aan gewoon ‘lekker te willen voetballen’. De sportieve regels tijdens de 

wedstrijden worden heel normaal bevonden, maar al die extra activiteiten om het voetbal heen is 

voor hen niet nodig. Andere betrokkenen geven aan dat het juist makkelijk is, omdat je op die manier 

extra punten kunt verdienen als je met de wedstrijden minder punten hebt. Eén deelnemer geeft aan 

de thema-avonden wel te begrijpen en nuttig te vinden, maar zegt dat deze interessanter gemaakt 

moeten worden door bijvoorbeeld meer interactie en uitdaging. 

Opvallend is dat een teambegeleider aangeeft dat hij de activiteiten naast de wedstrijden niet nodig 

vindt. De teambegeleider geeft aan dat hij deze activiteiten niet nodig vindt, en dat zijn team er dan 

ook niet aan meedoet.  

‘En de beleefdheidsregels en sportieve regels? Ja dat doen ze wel hoor, maar dat doen ze sowieso al. 

Maar al die extra dingen naast het voetbal waarmee ze bonus/maluspunten kunnen verdienen, dat 

doen we allemaal niet, zoals dat veldje opruimen en straten vegen enzo. Die jongens willen gewoon 

voetballen op een sportieve manier. En gelukkig gaat het er heel sportief aan toe.’ (teambegeleider 

NSL) 

Dit is opvallend omdat juist de teambegeleiders weten wat de beweegredenen zijn achter deze 

punten, en het de bedoeling is dat zij hun teams enthousiasmeren en stimuleren. Ieder seizoen zijn 

er informatiebijeenkomsten waarbij de teambegeleiders geïnformeerd worden over wat de 

bedoeling is van het project, en waarbij zij tips krijgen hoe ze de teams kunnen begeleiden.  

 

Band met NAC Breda  

Wat is de toegevoegde waarde van het feit dat juist NAC Breda de organisatie is die het project 

organiseert? Is het de naam die aantrekt en enthousiasmeert? Zijn het de faciliteiten van NAC Breda 

die het verschil maken? Is het een geloof in een ontdekking door scouts? De betrokkenen is allen 

gevraagd naar wat hun band is met NAC, of deze veranderd is door de NSL, wat de rol is van NAC 

Breda en Teamplay@NAC rondom het project en naar wat de rol is van de NAC-spelers bij het 

project. 

‘Als je een keer geweest bent. In de stad, NAC is de club, dat is echt wel een gevoel hoor. En dat 

brengt NAC Street League alleen maar mee. En ook in die buurten, dan is het toch van, oh NAC komt 

langs.’ (teambegeleider NSL) 

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat NAC een echte Bredase club is welke enorm leeft in Breda 

en omstreken. Iedereen heeft wel wat met NAC, zo zeggen de meeste betrokkenen. Het is vooral de 

naam die een hoge aantrekkingskracht heeft. Ook betrokken die zeggen geen supporter te zijn, 

denken dat het feit dat een professionele voetbalclub een dergelijk project verzorgt de voornaamste 

reden is dat het project een grote aantrekkingskracht heeft op de deelnemers en inwoners van 

Breda. De betrokkenen die NAC supporter zijn vinden vooral het feit dat hun club degene is die de 

NSL organiseert een belangrijke factor. De overige betrokkenen vinden het belangrijk dat een 

professionele voetbalclub het project organiseert. Voor hen had het ook een andere eredivisieclub 

kunnen zijn in plaats van NAC Breda, maar voorwaarde is wel dat het een professionele voetbalclub 
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is. Betaald voetbalorganisaties hebben volgens hen een grote aantrekkingskracht. Het zijn 

organisaties waar je graag bij wil horen.  

Dat de jongens onder de vlag van NAC Breda mogen spelen, geeft ze een gevoel van trots. Ze zijn 

trots dat ze op die manier bij een professionele club horen. Een club waar voetbal wordt gespeeld op 

het hoogst mogelijke niveau is iets waar veel jongens blijkbaar graag hun naam aan verbinden. NAC 

Breda heeft door haar professionele niveau een status waar jongens zich aan op willen trekken.  

‘Dat is heel belangrijk. Het is toch een naam hè. Een naam waar ze trots op zijn dat ze er bij mogen 

horen. Voor hen is het echt wel die naamgeving.’ (jongerenwerker) 

‘Nou ik denk de naam vooral hè. NAC is natuurlijk wel echt een Bredase club. Dat leeft hier wel echt.’ 

(teambegeleider) 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de naam erg belangrijk is voor de aantrekkingskracht die het 

project heeft. Het lijkt dat het project aantrekkingskracht heeft voordat men überhaupt al weet hoe 

het inhoudelijk opgezet is, omdat het een initiatief van NAC Breda is.  

 

NAC  en Teamplay@NAC  

Teamplay@NAC is een aparte stichting die de maatschappelijke projecten van NAC Breda uitvoert. 

De betrokkenen is gevraagd of zij op de hoogte zijn van de rol van Teamplay@NAC en de 

verhoudingen tussen NAC Breda en Teamplay@NAC, en of zij hier een waardeoordeel aan hangen. 

De teambegeleiders en de jongerenwerker zijn op de hoogte van de rol van Teamplay@NAC. Volgens 

hen hebben de deelnemers geen idee van de stichting, en wordt de NSL naar hun idee door NAC 

Breda georganiseerd.  

‘Ik denk dat zij gewoon denken dat het van NAC is allemaal. Ze zullen de naam Teamplay@NAC vast 

wel eens gezien hebben, want het staat vaak bij de mail enzo. Maar bewust, nee, het project is wat 

hun betreft van NAC, en ze voetballen onder de vlag van NAC.’ (teambegeleider NSL) 

De deelnemers geven inderdaad allen aan niet of nauwelijks te weten wat Teamplay@NAC is. 

Volgens hen organiseert de BVO NAC Breda de NSL.  

Weet je wat Teamplay@NAC is?   

R: Wat?!.. Ja, trouwens, dat is wel een keer uitgelegd, maar ben het weer vergeten.  

Voor jou is het NAC die de NSL organiseert?   

R: Ja. (deelnemer NSL) 

Volgens de deelnemers organiseert NAC Breda de projecten. Dit is volgens de algemeen directeur 

van Teamplay@NAC ook zoals het bedoeld is. Teamplay@NAC is NAC. Teamplay is de 

maatschappelijke poot van NAC Breda. Alleen juridisch en financieel is het een losse entiteit. Maar 

als Teamplay iets organiseert, dan moet het voor de buitenwereld zijn alsof het door NAC Breda 

wordt georganiseerd, en niet door een stichting die dit in de naam van NAC Breda doet. Volgens de 

algemeen directeur van Teamplay@NAC moet een kind wat bij Teamplay deelneemt aan een project 

vooral het gevoel hebben dat hij of zij in een NAC project zit. De BVO is immers het uitgangspunt van 

alle projecten. 
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De rol van de spelers  

De spelers van NAC Breda worden bij de verschillende projecten ingezet, zo ook bij de NAC Street 

League. Het idee hierachter is dat zij als vertegenwoordigers van de club en als rolmodel een steentje 

bijdragen aan de projecten. De gedachte is dat deelnemers opkijken tegen professionele voetballers 

en dat voetballers een rolmodel zijn. Bij activiteiten van het project vervullen spelers op 

verschillende wijze een rol. Soms fluiten ze een wedstrijd of ze coachen teams bij wedstrijden, de 

andere keer zijn ze actief op een themabijeenkomst. 

‘En wat doen de spelers dan? Helpen ze je, geven ze je tips, fluiten ze?  

R: ja fluiten deed hij de wedstrijd voor ons, twee weken geleden volgens mij, deed Lurling de wedstrijd 

voor ons fluiten. En bij ons ging hij coachen. En het is sowieso leuk om zo’n speler in het echt te zien. 

En je mocht daarna ook vragen stellen.  

Is het belangrijk dat die spelers af en toe langs komen?  

R: nou, nee dat niet, maar het is wel heel leuk. Het is gewoon voor de lol.’ (deelnemer NSL) 

De deelnemers geven aan dat de aanwezigheid en de rol van de spelers voor hen van toegevoegde 

waarde is. Ze zeggen tegen de voetballers op te kijken, het interessant te vinden wanneer zij over 

hun carrière vertellen en hen als een soort voorbeeld te zien. 

‘Wat vind je ervan als zo’n speler langs komt?  

R:  Ja dat is wel heel leuk. Het eerste jaar was het vooral Patrick Zwaanswijk die heel vaak kwam. Die 

gaat dan ook over zichzelf vertellen.’ (deelnemer NSL) 

‘Zie je zo’n speler als voorbeeld?  

R:  Ja, een beetje wel ja.’ (deelnemer NSL)  

Ook geven deelnemers aan dat ze van de voetballers sneller iets aannemen wanneer zij vertellen 

over een thema op de themabijeenkomsten. Een reden die hiervoor genoemd wordt, is dat de 

spelers succesvol zijn en dat ze tegen de spelers opkijken. Voetballers vertellen op 

themabijeenkomsten over uitlopende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn een gezonde leefstijl, 

pesten en discriminatie.  

Het komt ook wel eens voor dat de komst van een speler gepland staat, maar dat dit op het laatste 

manier niet doorgaat.  

‘Hoe is het als er NAC-spelers langskomen?  

R:  Nou, die zijn nog geen één keer geweest. Nee, wij waren het gelukkige team waar Leonardo vorige 

week langs zou komen. Ja, die is niet op komen dagen. En ik zei het van tevoren hè. Dat is wel een 

teleurstelling voor die jongens dan. Die verheugen zich daar toch op. Ja, en dan zie je die 

teleurgestelde bekkies.’ (begeleider NSL) 

Het enthousiasme wat ontstaat door de aanwezigheid en de rol van de spelers is op die manier iets 

wat ook een keerzijde kan hebben. Op het moment dat spelers (om wat voor reden dan ook) niet bij 

een project aanwezig zijn terwijl dit wel de bedoeling is, kan dit voor extra grote teleurstelling 

zorgen. Wanneer deelnemers erop rekenen dat een speler komt, en deze komt ineens niet opdagen 

zorgt dat voor een dermate grote teleurstelling dat het gevoel van trots wat wordt verkregen door 
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deel uit te maken van een project van NAC Breda, om kan slaan tot negatieve gevoelens. De 

deelnemers hebben het gevoel in de steek te worden gelaten en niet belangrijk genoeg te zijn voor 

de spelers om tijd voor vrij te maken.  Een teambegeleider vertelt dat een speler bij een wedstrijd 

zou zijn, maar niet op kwam dagen. De teamleden waren volgens hem enorm teleurgesteld. De sfeer 

van gespannenheid en enthousiasme die heerste omdat er een speler zou komen sloeg om tot een 

gelaten sfeer. 

 

4.2 Playing for Success 
 

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden  

Een van de voornaamste doelen van Playing for Success is om het zelfvertrouwen van de deelnemers 

een boost te geven. De deelnemers hebben vaak weinig zelfvertrouwen, dit is bij veel deelnemers 

ook een primaire reden voor selectie. Draagt PfS bij aan de mate van zelfvertrouwen van de 

deelnemers? En zo ja, is het duidelijk op welke manier het invloed heeft op het zelfvertrouwen van 

de deelnemers?  

‘Op wat voor manier heeft het project invloed op de mate van zelfvertrouwen denk je? 

R: veel denk ik. Uhm… ik denk als er nu een paar leraren van die kinderen hier komen,d at ze het kind 

uit hun klas niet meer terug kennen. Eén meisje wat hier loopt, die loopt hier te stralen. Dat is een 

meisje die heel erg fan van NAC is, en die zie je gewoon genieten. En dat is zo mooi om te zien. En 

kinderen die op school gepest worden, dat is dan zo sneu. En als ze dan hier zijn, ja, dan bloeit dat 

helemaal op.’ (docent PfS) 

Volgens een leraar van een deelnemende basisschool draagt PfS bij aan vergroting van het 

zelfvertrouwen van de deelnemers omdat de kinderen op een voetstuk worden geplaatst. Ze krijgen 

erg veel persoonlijke aandacht.  

‘Ja ze worden daar zo op een voetstuk gezet. En ook daar praten ze met mensen die ze normaal op tv 

zien, en eventueel fan van zijn. Daar staan ze nu gewoon mee te praten. Ik denk dat dat het 

zelfvertrouwen van de kinderen heel veel goed doet.’ (docent basisschool) 

Door deze aspecten krijgen de deelnemers het gevoel dat ze uitgekozen zijn voor een mooi project 

waar je niet zomaar aan deel kan nemen. Hierdoor voelen ze zich speciaal. Een docent van PfS ziet de 

kinderen duidelijk veranderen van de eerste bijeenkomst tot de laatste. De kinderen komen volgens 

hem de eerste keer als hele stille, verlegen kinderen binnen en worden naarmate het project vordert 

steeds mondiger. Ook een docent van de basisschool geeft aan dat hij merkt dat de kinderen die 

weinig zelfvertrouwen hebben, daar een steuntje in de rug krijgen. Hun zelfvertrouwen krijgt een 

boost door het project. 

‘Dat jongetje wat bij mij in de klas zit, wat emotioneel niet zo sterk is, ja die lijkt er toch echt baat bij 

te hebben. Hij wordt wat mondiger, op een positieve manier, naar zijn klasgenootjes toe. Hij kruipt 

niet meer zo in een hoekje. Ja, heb toch het idee dat hij wat steviger in zijn schoenen staat. En ja, dan 

denk ik dat dat daar wel mee te maken heeft. Ik bedoel, het is pas sinds hij daar aan mee heeft 

gedaan.’ (docent basisschool) 
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De deelnemers maken opdrachten in kleine groepjes. Op deze manier leren de kinderen 

samenwerken, maar staan ze niet onder druk van een grote groep.  De meeste deelnemers zijn zich 

bewust van de reden van hun aanwezigheid bij PfS. Een aantal kinderen geeft aan geselecteerd te 

zijn omdat ze problemen hebben met leervaardigheden als rekenen en taal. Andere kinderen zeggen 

te zijn geselecteerd omdat ze weinig zelfvertrouwen hebben.  

R: Ik had weinig zelfvertrouwen, daarom mocht ik meedoen.  

En gaat dat beter nu?  

R: Ja wel. Ik kende ook de kinderen niet. En dan moest ik daarmee samenwerken. En soms moest je 

iets alleen maken en dan presenteren. Dat vond ik wel heel eng, maar nu niet meer zo. (deelnemer 

PfS) 

Een deelnemer zegt over haar klasgenoot, die geselecteerd is omdat ze weinig vertrouwen had, dat 

ze haar duidelijk heeft zien veranderen. Ze vindt dat haar klasgenoot veel beter met haar 

klasgenoten op de basisschool om kan gaan, en dat ze niet meer zo snel ruzie heeft. Hoe het project 

daaraan bijgedragen heeft dat weten ze niet. Het meisje in kwestie geeft aan dat het ‘gewoon vanzelf 

ging’ sinds ze aan PfS meedeed.  

‘R1: Ik zie het ook bij haar hoor, dat het beter gaat. Ze is heel anders nu.   

R2: Ja en ik was ook brutaal. Als iemand me aanraakte ofzo, dan werd ik gelijk woest.  

En dat heb je nu niet meer?  

R2: Nee, niet meer.  

Heb je een idee waarom je dat nu niet meer doet?  

R: Ik weet niet. Ging gewoon vanzelf. Ik kan het nu beter vinden met de kinderen in de klas enzo.’ 

(deelnemers PfS) 

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het project het zelfvertrouwen van de deelnemers een 

boost geeft. De docenten van zowel de deelnemende basisscholen als van het project zelf denken dat 

de voornaamste oorzaak hiervan is dat de kinderen trots zijn dat ze deel mogen nemen aan een 

project van NAC Breda.  

‘Je denkt dat hun zelfvertrouwen er baat bij heeft, maar heb je ook een idee hoe? 

R: ik denk het trotse gevoel dat ze er naar toe mogen. Die trotsheid van kinderen die tot nu toe in de 

massa opgingen. En nu voelen ze zich echt van, ja, dat mag ik toch maar eens. Na school mag ik 

gewoon naar NAC toe.’  (docent basisschool) 

‘Ja, we hebben een paar heel verlegen kinderen. En die gaan er met heel veel enthousiasme naar toe. 

En die gezichten als ze er over praten man, heel die gezichten stralen.’ (docent basisschool) 

De deelnemers zijn trots dat ze elke week in het stadion les hebben en dat spelers langs komen om 

met ze te praten en deel te nemen aan de les. De kinderen worden elke keer weer op een voetstuk 

geplaatst, door zowel de docenten als door de spelers. Naast de trots die de deelnemers ervaren 

doordat ze geselecteerd zijn voor een project van NAC Breda, lijkt ook de inhoud van het project bij 

te dragen aan het versterken van het zelfvertrouwen. Tijdens de lessen wordt altijd de nadruk gelegd 

op teamwerk zodat de kinderen leren samenwerken met andere kinderen. Daarnaast zijn 

verschillende ruimtes in de NACADEMY ingericht met het oog op het trainen van bepaalde 
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vaardigheden. Er is bijvoorbeeld een ruimte ingericht als persruimte. In deze ruimte kunnen kinderen 

elkaar interviewen, zodat ze leren om ten voorstaan van anderen te spreken.  

 

Leervaardigheden 

Selectie van de deelnemers vindt ook plaats op grond van leerachterstanden. Er zijn verschillende 

deelnemers die een achterstand hebben op het gebied van rekenen en taal.  

Een van de zaken die sterk erg naar voren komt tijdens de interviews is dat de kinderen heel veel 

leren en ervaringen opdoen, zonder dat zij het gevoel hebben dat ze aan ‘het leren zijn’.  Alle 

deelnemers gaven dit expliciet aan tijdens de interviews.  

‘We leerden allemaal dingen, rekenen en taal. En opdrachten maken met andere kinderen. Maar veel 

leuker dan op school. Ja, want je had niet door dat je aan het leren was. (deelnemer PfS) 

 ‘De kinderen vertelden me allemaal dat ze helemaal niet door hebben dat ze aan het leren zijn hier. 

R: nou, goed, en dat terwijl ze er wel constant mee bezig zijn. Dus ik denk dat dat alleen maar goed 

is.’ (docent PfS) 

Doordat de lessen op hele andere wijze worden ingevuld dan de lessen op school, op een hele 

andere manier dan in een school situatie, lijken de kinderen zich meer op hun gemak te voelen. 

Bij PfS wordt heel creatief en speels met een vak omgesprongen. De deelnemers zijn bijvoorbeeld 

bezig met rekenen door middel van het maken van een nieuwe ontwerp voor de tribune in het 

stadion en een daarbij passende begroting. Ook maken de deelnemers concepten voor kinderfeestjes 

van de Kidsclub van NAC Breda. NAC supporters kunnen een kinderfeestje geven in het stadion. Deze 

feestjes worden georganiseerd door de Kidsclub. De deelnemers van Playing for Success hebben als 

opdracht een aantal concepten voor kinderfeestjes in elkaar gezet. Bij dergelijke opdrachten zijn ze 

bezig met taal, rekenen, en leren ze samen te werken.  Bij alle lessen en opdrachten proberen de 

docenten van PfS de leerlingen andere inzichten te geven, andere manieren om dingen aan te 

pakken en op te lossen. Ze willen de leerlingen meegeven dat school niet alleen zitten is en kijken, 

maar ook doen en bezig zijn in een positieve omgeving. Een docent van de basisschool geeft aan dat 

hij merkt dat deelnemende leerlingen met ander soorten oplossingen komen bij bijvoorbeeld 

rekenopdrachten nadat ze mee hebben gedaan aan PfS..  

‘We moesten stoelen tellen en een plattegrond maken voor het stadion. Maar als je dat aan het doen 

bent, dan is dat niet echt rekenen. Dan heb je niet door dat je rekent. Want op school heb je rekenles, 

heel anders.’(deelnemer PfS) 

Ook wordt veel met moderne apparatuur gewerkt in de NACADEMY, het leercentrum van PfS in het 

Rat Verlegh Stadion. In elke ruimte van het leercentrum staan moderne computers en andere 

moderne apparatuur. De leerlingen werken veel met deze apparatuur. Ze maken opdrachten met 

betrekking tot rekenen, maar monteren bijvoorbeeld ook eigengemaakte interviews met de 

apparatuur in de persruimte en montageruimte.  
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‘Het kan tegenwoordig heel anders, met die computer daar bijvoorbeeld. En het is wel grappig, want 

ze leren van alles met die computers. Daar zijn ze heel handig in. Ik wilde ze laatst iets uitleggen, en 

toen zei er één: kom maar, dat kan ik wel doen.‘ (docent basisschool) 

Door de alternatieve en speelse wijze van omspringen met lessen, en het werken met de 

geavanceerde apparatuur in het leercentrum, lijken de kinderen meer gemotiveerd om te leren. Ook 

lijken zij door de alternatieve programma’s de leervaardigheden beter op te pikken. Hiervan hebben 

zij vervolgens baat bij het lesprogramma op de basisschool.  

 

Stigmatisering 

Doordat slechts een aantal kinderen wordt geselecteerd, bestaat de mogelijkheid tot stigmatisering. 

De kinderen geven echter aan dat hier helemaal geen sprake is van. Er is wel sprake van jaloezie. De 

kinderen worden niet met de nek aangekeken omdat ze meedoen aan PfS. 

‘Wat vinden andere kinderen uit jullie klas ervan dat jullie meedoen, doen ze wel eens onaardig 

daarover? 

R: nee dat niet nee. Wel jaloers. Jaloers.  Ik zou eerst niet meedoen. Een jongen uit de klas mocht 

gaan, maar die wilde niet. En nu is hij heel jaloers. Hij wou dat hij toch was gegaan.’ (deelnemer PfS) 

 Er is volgens de docent van de basisschool juist sprake van ‘positieve’ jaloezie. De andere kinderen 

uit de klas vinden het jammer dat ze zelf niet mee mogen doen aan het project. De docent geeft aan 

dat de deelnemers na elke bijeenkomst enthousiast terugkomen met verhalen en foto’s met spelers 

en dat de andere klasgenoten dat zelf ook graag zouden willen.  

‘Die selectie, leidt die niet tot stigmatisering, dat het leidt tot pesten?  

R: Nee, ja het is zeker een nadeel. Zeker toen die kinderen de eerste keer terugkwamen met 

fantastische verhalen over hoe geweldig het allemaal wel niet was. Dan, ja, dan vonden een aantal 

leerlingen dat wel wat minder leuk.  

Begrijpen de kinderen dat?  

R: de een wat beter dan de ander. We leggen duidelijk uit waar het voor is, en wie daarvoor bestemd 

is. Het leeft wel heel erg. Ja, en dan horen ze die verhalen hè. En dan laten de kinderen die wel 

meedoen weer foto’s in de klas zien, vooral met NAC-spelers, als ze een contract ondertekenen.’ 

(docent PfS) 

Uit dit citaat blijkt dat hier van stigmatisering geen sprake is. Hoogstens komt jaloezie soms voor. De 

kinderen is goed uitgelegd waarom sommige kinderen wel en andere kinderen niet deel kunnen 

nemen. Dit wordt volgens hem redelijk goed begrepen en opgepakt door de meeste kinderen.  

 

Omgeving van NAC  

Het leercentrum van PfS is gevestigd in het Rat Verlegh Stadion. Deze unieke omgeving zorgt voor 

een sfeer die heel anders is dan de schoolse. De vraag is in hoeverre deze unieke omgeving van 

invloed is op de deelnemers.  
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Bij de vraag of de omgeving van NAC van belang is voor het project geven alle betrokkenen aan dat 

de omgeving, het leercentrum in het Rat Verlegh Stadion, van grote toegevoegde waarde is voor het 

project. Van de deelnemers geven ook de kinderen die geen supporter zijn van NAC Breda, of zelfs 

geen voetballiefhebber zijn, aan dat ze het stadion een belangrijk onderdeel vinden van het project.  

‘Wat zou je ervan vinden als het project niet in het stadion was, maar ergens anders? 

R: uhm… ik denk wel saai. Hij is heel mooi, de NACADEMY. En elke klas zeg maar, is iets nagemaakt 

van NAC. Dus dat is echt heel cool. En we gaan ook vaak het stadion in en het veld. Dat is wel echt 

heel leuk.’ (deelnemer PfS) 

De NACADEMY en de rest van stadion als fysieke omgeving maakt indruk en enthousiasmeert de 

deelnemers. Dit wordt benut door de deelnemers gebruik te laten maken van het stadion bij het 

maken van opdrachten. Een voorbeeld hiervan is het maken van een plattegrond van een tribune, 

zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk. 

Naast de fysieke omgeving is ook de sociale omgeving van NAC Breda van toegevoegde waarde. De 

positieve sfeer die daar hangt, de sfeer van sport en professionalisme, en ook de aanwezigheid van 

spelers is voor de deelnemers erg belangrijk.  

‘Het is echt ongelofelijk. Het is toch wel het volledige pakket hoor. Het is inderdaad die prachtige 

omgeving, en die NAC spelers die ze dan zien, en werken met de meest geavanceerde computers zo’n 

beetje. Ja, dat doet er allemaal wel goed aan.’ (docent basisschool) 

De spelers van NAC Breda komen gedurende het project een aantal keren langs. Tijdens de 

bijeenkomsten helpen ze kinderen bij opdrachten, vertellen ze over zichzelf en hun carrière, maken 

een praatje met de deelnemers, etcetera. Na de deelname aan het project te hebben afgerond, 

krijgen de deelnemers een diploma. Deze wordt ondertekend door een docent en door een NAC-

speler, welke de diploma uitreikt aan de deelnemers.  

‘En toen kwam Amoah. En hij ging mee kijken wat we aan het doen waren. Dat was echt gaaf. Ja dat 

was echt heel gaaf. En hij was ook echt heel aardig en leuk.’ (deelnemer PfS) 

‘Het mooiste vond ik nog, ik heb een meisje in mijn klas uit Nigeria, en die was tegen Amoah 

aangelopen. En die blijken dan hetzelfde Engelse/Afrikaanse taaltje te hebben. En dat is een meisje 

wat alles heel erg op een afstand houdt. Die maakt heel moeilijk contacten. En die heeft daar gewoon 

een half uur met Amoah in hun eigen taaltje zitten praten. Nou, dat kind bloeide er helemaal van op. 

Dat was echt een schot in de roos.’ (docent basisschool) 

Ook bij PfS is soms sprake van onverwachte afwezigheid van NAC-spelers. Wat bij de NAC Street 

League geldt voor de mogelijke negatieve kant aan de invloed van de rol van de spelers, geldt ook bij 

dit project. Zodra een speler niet komt terwijl dit wel wordt verwacht, zorgt dit voor teleurstelling bij 

de deelnemers.  

‘Zodra er een speler binnenkomt, dan gebeurt er iets met die kinderen. Ja goed, we merkten het aan 

de afspraak met Boussabon die er niet was. Die was gewoon niet op komen dagen. Die kinderen 

zaten te wachten, en hij zou zijn handtekening komen zetten onder het certificaat. Meneer Boussabon 

was het vergeten. Dan zie je al die teleurgestelde koppies. Dus dat was wel heel vervelend.’ (docent 

PfS) 
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Ook een deelnemer geeft aan dat hij heen teleurgesteld was toen een speler niet kwam opdagen. Hij 

zegt zich al twee weken te hebben verheugd op de komst. Door de afwezigheid vond hij de 

contractondertekening ‘niet meer zo leuk’. 

Samenwerking tussen NAC en de deelnemende scholen   

Voor de voortgang en ontwikkeling van Playing for success is het van nut om te weten hoe de 

vorderingen van de leerlingen gevolgd worden en hoe het project zelf wordt beoordeeld en 

geëvalueerd.  

Een docent van PfS geeft aan dat er nog weinig onderzoek is verricht naar resultaten omdat het 

project in Nederland nog in de kinderschoenen staat,. Er is nog geen volgsysteem voor de leerlingen.  

Bij NAC Breda is dit jaar de pilotfase gestart. KPC-groep (een adviesorganisatie voor 

onderwijsorganisaties) is bezig met de ontwikkeling van een volgsysteem voor alle PfS projecten in 

Nederland. Specifiek voor PfS Breda is de Pabo een onderzoeksmodel aan het opstellen om 

resultaten te meten.  

‘Hoe volg je wat voor vorderingen de deelnemers maken?  

R: Dat vind ik op dit moment nog heel erg moeilijk. Je hebt op dit moment nog niet echt een 

volgsysteem. Je kijkt meer naar wat de kinderen van hun dag gevonden hebben, en hoe ze er op 

gereageerd hebben. En je kijkt of je verschillen ziet tussen de tweede, derde en vierde keer, of ze wel 

vrijer worden en meer komen vertellen. Maar je ziet niet echt vorderingen van, ik zie een vooruitgang 

op het gebied van rekenen, taal of op ander leergebied. Maar wel zo van, dat ze meer gaan 

samenwerken en daar meer voor open staan.’ (docent PfS) 

Iedere vijf weken vindt overleg plaats tussen de docenten van PfS. Dit gaat puur over het verloop van 

het project en waar tegenaan wordt gelopen. Op dit moment is het contact tussen docenten van PfS 

en van de deelnemende basisscholen nog zeer gering. Er is nauwelijks sprake van inhoudelijk overleg. 

In de toekomst is het wel de bedoeling dat er steeds meer overleg gaat plaatsvinden, zodat het 

project steeds meer de diepte in kan en de deelnemers steeds meer werk op maat krijgen. 

‘En overleg met leraren van de deelnemende basisscholen?  

R: Ja, dat zou wel prettig zijn. Als zij ons vertellen specifiek waar het kind problemen mee heeft, dan 

kunnen wij ons daar ook beter op richten. Dan kunnen we nog meer op maat gaan werken. Ik denk 

dat we daar meer naar toe moeten. Dan kan het niveau nog meer omhoog. Daar willen we ook wel 

naar toe.’ (docent PfS) 

In de eerste pilotperiode zijn de docenten van de deelnemende basisscholen één keer uitgenodigd 

om te komen kijken hoe het leercentrum er uitziet, en wat het project inhoudt. Komende periode 

willen de docenten van PfS de docenten van de basisscholen drie keer uitnodigen om aanwezig te 

zijn bij een bijeenkomst. Daarnaast willen de docenten van PfS graag meer samenwerking met de 

docenten van de deelnemers. Op die manier kunnen ze kinderen nog specifieker behandelen. Dit is 

ook de wens van de docent van de basisschool. Hij heeft weinig zicht op inhoud en het verloop van 

het project. Zo wordt er bijvoorbeeld een werkmap aangemaakt door de docenten van PfS. De 

basisschooldocent heeft deze map een keer ingekeken tijdens zijn bezoek aan een bijeenkomst. Het 

zou volgens hem beter zijn wanneer er meer overleg zou zijn over de kinderen en over het verloop 

van de deelname. De enige vorderingen waar de docent nu zicht op heeft zijn de waarneembare 
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veranderingen zoals mondigere leerlingen en leerlingen die met creatieve oplossingen komen tijdens 

de lessen. 

‘Vorderingen in schoolprestaties, merk je daar iets van?  

R: Ik denk dat dat heel moeilijk is om te meten. Ik denk dat zoiets ook niet echt meetbaar is. Ik merk 

wel dat ze handiger zijn met optelsommen bijvoorbeeld met rekenen, dat ze op een makkelijkere 

manier of op een andere manier tot oplossingen proberen te komen.’ (docent basisschool) 

‘De vorderingen van de kinderen?  

R: Ja dat is wel moeilijk te meten hoor. Want de kinderen komen wel heel enthousiast met wat ze 

hebben gedaan. En je ziet dat ze er toch het een en ander mee oppikken. Ze moesten een keer 

stoeltjes tellen. Een poosje later hadden ze hier weer rekenles, waarbij hoeveelheden bekeken 

moesten worden. En dan zie je toch dat kinderen met een hele aardige oplossing komen. En of dat 

nou echt daar mee te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het heeft ze ook zeker niet slechter 

gemaakt.’ (docent basisschool) 

De docent neemt allerlei veranderingen waar met betrekking tot de mate van het zelfvertrouwen, en 

ook met de manier waarop de deelnemers met opdrachten op school omgaan. De kinderen gaan 

creatiever om met schoolopdrachten. Dit zijn echter aannames.  

Alle betrokkenen zijn erg enthousiast over het project. Ze zijn er van overtuigd dat het project 

invloed heeft op de mate van zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden en leervaardigheden van de 

kinderen. De docenten geven wel aan dat hier nog geen harde resultaten voor zijn.  

‘Nee ik ben er super enthousiast over. Echt, voor die kinderen, uit deze wijk, met die achtergronden, 

die komen in een paleis terecht waar ze gewoon iedere keer van genieten. En dat ze van hun leven 

nooit meer zullen meemaken. Maar nogmaals, meetbare resultaten….’ (docent basisschool) 

 

4.3Niemand Buitenspel 
 

Empowerment  

Niemand Buitenspel is een re-integratieproject. Het is bedoeld om mensen die al jaren in re-

integratietrajecten zitten terug in de maatschappij te krijgen. De jobcoach van Niemand Buitenspel 

probeert de re-integratie dichtbij te brengen en maatwerk te leveren. Volgens hem gaat het om 

empowerment. Waar bij verschillende andere re-integratietrajecten de deelnemers grotendeels 

passief deelnemen aan het traject, worden ze bij dit traject actief betrokken. De deelnemers moeten 

zelfstandig worden. Door deelnemers andere inzichten te geven probeert de jobcoach ze een omslag 

te laten maken .  

‘Ons doel is geen uitzendbureau te zijn, maar een stukje empowerment. Het gaat niet alleen over 

werk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Solliciteren is een baan op zich. Dit wordt vaak 

onderschat, het wordt voor ze gedaan. De deelnemers moeten onafhankelijk worden. Ons doel is 

voornamelijk om een doel te creëren in het leven van de deelnemers. We helpen ze te beginnen met 

het proces en we helpen ze in te zien wat ze precies willen en wat haalbaar is. ’ (jobcoach NB) 
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De doelgroep wordt volgens hem vaak onderschat, waardoor ze in een vicieuze cirkel terecht komen. 

De deelnemers bevestigen dit in de interviews, zoals naar voren komt in het volgende citaat:  

‘Ik  zat echt in dal, kwam steeds weer in die molen terecht. Toen was ik er op gegeven moment echt 

zo klaar mee’…..’ Door Niemand Buitenspel ben ik persoonlijk op vooruitgegaan. Hij heeft het geloof 

bij me teruggebracht en me weer op het goede pad gebracht. En dat terwijl ik het helemaal niet meer 

zag zitten.’ (deelnemer NB) 

Andere re-integratietrajecten werken niet volgens de deelnemers. Ze houden geen rekening met de 

personen.  De deelnemers zijn van mening dat je de je de mensen moet leren kennen, wil je ze 

helpen met re-integreren. De standaard re-integratietrajecten zijn te onpersoonlijk.  Daarnaast is het 

weinig motiverend omdat je wordt verplicht op alle baantjes te reageren. Meestal loopt dit uit op 

baantjes bij bijvoorbeeld een callcenter. De deelnemers geven aan dat ook zij ambities hebben, en 

dat ze een kans willen om daar werk van te maken. 

‘Het enige wat je dan krijgt zijn van die rotbaantjes: callcenterwerk, misschien kledingzaak als je 

geluk hebt. Of weet ik veel, bramen plukken of weet ik wat ze tegenwoordig allemaal doen, 

schoonmaakwerk. Maar ik ben wel moeder van drie kinderen. En als ik daarvoor mijn bed uit moet 

komen en mijn kinderen achter moet laten om dat te gaan doen, terwijl dat helemaal niet bij mijn 

persoonlijkheid en ambities past, dan word ik doodongelukkig.’ (deelnemer NB) 

‘De jobcoach is heel direct en discreet. Ook is hij erg loyaal. Als je laat zien dat je wil, dan doet hij voor 

jou ook een stapje harder. Aan de andere kant laat hij veel aan jezelf over, want ja, we moeten toch 

ook wel een beetje actief worden.’ (deelnemer NB) 

Volgens de jobcoach is het voor het slagen van het project belangrijk dat er een juiste balans is 

tussen kwaliteit en kwantiteit. Het project is kleinschalig. Circa dertig personen per jaar doorlopen 

het traject van Niemand Buitenspel. Door kleinschalig te blijven bestaat de mogelijkheid om de 

deelnemers de nodige aandacht en begeleiding te geven om terug te keren in de maatschappij. 

Daarnaast is de balans tussen kwaliteit en kwantiteit volgens de jobcoach belangrijk omdat de club 

haar naam aan het project ontleent. Niemand Buitenspel handelt uit naam van NAC en maakt 

gebruik van sponsors en ander soorten contacten van NAC. Ook richting sponsoren heeft Niemand 

Buitenspel een boodschap te verkondigen. Het is daarom belangrijk dat de resultaten goed zijn en 

dat het project geloofwaardig blijft, aldus de jobcoach. 

‘De club ontleent zijn naam aan het project. We moeten dus wel de balans zoeken tussen kwaliteit en 

kwantiteit. Als we te groot zijn en geen kwaliteit meer leveren, dan heeft dat ook zijn weerslag op de 

nam van de club.’ (jobcoach NB) 

Op dit moment is er een positieve uitkomst van 100%. Om dit te behouden is het volgens de 

jobcoach belangrijk om de balans tussen kwaliteit en kwantiteit te bewaken. Wanneer meer 

deelnemers worden aangenomen voor het project, doet dit afbraak aan de kwaliteit omdat de 

medewerkers van NB dan minder aandacht en werk hebben te besteden per deelnemer.  

 

Zelfvertrouwen 

Veel van de deelnemers die terecht komen bij Niemand Buitenspel hebben al jaren een uitkering en 
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zijn daardoor hun zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Volgens de jobcoach is het belangrijk dat de 

deelnemers niet worden gezien als producten. Ze moeten hun zelfvertrouwen herwinnen en 

onafhankelijk worden. Belangrijk hierbij is de link van NAC naar de arbeidsmarkt: Nooit Opgeven 

Altijd Doorgaan. NOAD is een deel van de afkorting NAC (Noad Advendo Combinatie) en staat voor 

Nooit Opgeven Altijd Doorgaan. Dit is een mentaliteit die nodig is om te slagen in de topsport en is 

ook buiten de sport zeer bruikbaar, zoals in dit geval bij een sollicitatieproces. De jobcoach probeert 

de deelnemers vertrouwen te geven door met ze te praten en ze tips te geven, en vervolgens samen 

naar een geschikte werkgever op zoek te gaan. De deelnemers zelf geven ook aan dat ze hun 

zelfvertrouwen (grotendeels) waren kwijtgeraakt door keer op keer teleurgesteld te worden in hun 

zoektocht naar een baan. Deelname aan Niemand Buitenspel heeft hun zelfvertrouwen 

teruggegeven doordat ze werden behandeld als personen. Er werd tijd en aandacht aan ze besteed. 

Daarnaast werd middels de contacten van het project gezorgd voor een sollicitatiegesprek in plaats 

van het solliciteren via een brief.  

‘Door gesprekken die we hebben gevoerd. En op momenten dat ik onzeker was, hè, dus dat ik het echt 

niet meer zag zitten door dat er weer iets niet goed was, of doordat er weer een baan niet was 

doorgegaan, ja, dan was hij degene die zei: kom, je kan het. Geloof in jezelf. Ik weet dat je het kan. 

Blijf positief. En dat heeft mij wel heel erg geholpen.’ (deelnemer NB) 

Ook de werkgevers geven aan dat jongens die via Niemand Buitenspel bij hen terecht komen vaak 

minder zelfvertrouwen hebben. Volgens hen hebben deze mensen zoveel tegenslagen gehad dat hun 

zelfvertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen. Veel praten en aandacht is belangrijk om de 

deelnemers zich thuis te laten voelen en ze hun zelfvertrouwen terug te laten winnen.  

‘Ja, sommige jongens hebben wel dat ze hun zelfvertrouwen wat kwijt zijn. Die zijn gewoon heel vaak 

tegen de muur aangelopen. Die hebben al jaren geen werk. Dan werk je ze gewoon lekker in, praat 

veel met ze. Je vraagt hoe het met ze gaat, je praat gewoon met ze. Gewoon praten en vertrouwen 

geven. Dat is gewoon echt het belangrijkste. En als er iets is waarvan we denken dat het echt niet 

kan, dan zeggen we dat wel hoor. Maar we geven die jongens wel een extra kans. Dat hebben ze 

soms gewoon nodig.’ (werkgever NB) 

Nadat de deelnemers zich eenmaal thuis voelen, zijn de werkgevers niet meer tijd aan hen kwijt dan 

aan andere werknemers door bijvoorbeeld extra begeleiding. De werkgevers vertellen dat tot nu toe 

de deelnemers zich goed aan weten te passen, en zij zichtbaar hun vertrouwen beetje bij beetje 

terug krijgen na verloop van tijd. Tussen de werknemers die via Niemand Buitenspel bij hen terecht 

komen en andere werknemers zijn dan geen verschillen meer waar te nemen.  

‘Daar is niet echt onderscheid in. We zijn er niet meer tijd aan kwijt dan aan anderen. Tuurlijk zit er 

verschil tussen werknemers. En de ene doet het wat beter dan de andere. Maar daarin is geen verschil 

tussen de jongens die hier via NAC werken of de andere jongens.’ (werkgever NB) 

‘Je bent er wel wat tijd mee kwijt, maar last is negatief, als het niet prettig is. En dat is het niet. Het is 

een investering. Het zijn mensen die heel moeilijk aan werk komen. Die komen bij ons. Wij bieden ze 

een kans. Wij houden onze poorten open. Wij willen ons steentje bijdragen. Zo moet je het zien.’ 

(werkgever NB) 
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Motivatie 

Aandacht en stimulatie lijkt een belangrijke motivatie voor de deelnemers van Niemand Buitenspel. 

Volgens de deelnemers geeft alleen al het feit dat iemand zich om hen bekommert en met hen praat 

en tips geeft al veel motivatie om zich volledig in te zetten.  

Via de gebruikelijke wegen moeten mensen in de uitkering verplicht solliciteren, maar er worden 

geen gesprekken geregeld. De deelnemers verklaren via de gemeente voortdurend sollicitatiebrieven 

te moeten sturen. Via deze weg worden ze echter bijna nergens uitgenodigd voor een gesprek. Door 

de voortdurende afwijzingen raken ze de motivatie kwijt om te solliciteren.  

‘Die gemeente die legt me op om te solliciteren, maar dat is dan totaal doelloos. Waarom verplicht je 

iemand met een uitkering om te solliciteren? Zorg dat ze echt op gesprek komen. Ga voor die mensen 

aan de slag, regel een gesprek. Maar verwacht niet dat het lukt met sollicitatiebrieven opsturen, want 

op basis van je sollicitatiebrief en je cv word je sowieso negen van de tien keer afgewezen.’ 

(deelnemer NB) 

Bij Niemand Buitenspel worden de deelnemers voorbereid op sollicitatiegesprekken. Naast de 

aandacht en de persoonlijke gesprekken die worden gevoerd met de jobcoach, wordt ook gepraat 

over hoe je sollicitatiegesprekken moet benaderen. Hoe je de sollicitatiegesprekken moet 

voorbereiden, hoe je jezelf op moet stellen en moet presenteren tijdens een sollicitatie. De jobcoach 

geeft aan dat hij de deelnemers confronterend coacht. Hij laat ze zien hoe ze overkomen, zet ze aan 

tot een actieve houding, etcetera. Daarbij worden sollicitatiegesprekken ook daadwerkelijk 

georganiseerd. De jobcoach regelt een gesprek met een van de sponsoren of andere contacten. 

Hierbij wordt gekeken naar wat de deelnemer voor wensen heeft en wat het beste bij die deelnemer 

past. De deelnemer kan door dit gesprek in aanmerking komen voor een stageperiode, welke weer 

kan resulteren in een vast contract wanneer beide partijen tevreden zijn over het verloop van de 

stageperiode. 

De deelnemers zeggen ook een soort verplichting te voelen tegenover de jobcoach om zich volledig 

in te zetten bij hun baan. De jobcoach heeft zich ingezet voor hen en hen weer op de goede weg 

gebracht. Daarbij staat de jobcoach garant voor hen bij de bedrijven waar ze komen te werken. 

Daarom willen ze hem niet teleurstellen.  

‘Gesprek met de nieuwe werkgever ging heel goed met Mansour. Was heel amicaal en ontspannen. 

Nu ik via hem die baan heb, voel ik ook wel een soort van verplichting tegenover hem, dat ik hem niet 

in de steek laat.’ (deelnemer NB) 

De deelnemers geven aan dat ze naast hun innerlijke motivatie ook een stok achter de deur hebben 

door het project om het traject tot een succesvol einde te brengen.  

 

Sociale vaardigheden  

Onderdeel van Niemand Buitenspel is het gezamenlijk sporten. Twee keer per week gaan de 

deelnemers gezamenlijk naar de sportschool. Op deze wijze moeten de deelnemers fysiek en 

mentaal beter in hun vel gaan zitten. Het zorgt voor sociale contact en ritme in hun leven. 
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‘Het bewegingsaspect van het project is ook goed. Het motiveert om te gaan sporten omdat je het 

met een groep doet. Daarnaast zorgt het voor sociale contacten en voor een beetje ritme in de dag.’ 

(deelnemer NB) 

Bij het sporten ontmoeten de deelnemers elkaar in een ontspannen en officieuze sfeer. De jobcoach 

verklaart dat de deelnemers losser en toegankelijker tot elkaar worden op deze manier.  De 

interactie tussen de deelnemers neemt gedurende het traject toe volgens de jobcoach.  

De deelnemers geven aan dat ze leuke sociale contacten hebben bij hun nieuwe baan. Ze geven ook 

aan van sociaal contact te houden. Echter doordat ze zolang werkloos waren, zijn ze in een isolement 

geraakt en hebben vrijwel alle sociale contacten verloren. Bij alle deelnemers wordt duidelijk dat ze 

geen uitgebreid sociaal netwerk hebben. Ze geven aan weinig familie en vrienden te hebben waar ze 

op kunnen bouwen. Hierdoor hebben ze ook een weinig motiverende sociale omgeving die ze 

stimuleert bij het sollicitatieproces.  

‘Ik heb alleen mijn moeder in Breda. Van haar krijg ik wel steun, maar ook niet vaak. Gewoon heel af 

en toe enzo. Ik heb niet echt vrienden in Breda, misschien 1 of 2  ofzo. En ja, ik heb wel drie kinderen 

hè.’ (deelnemer NB) 

 

Band met NAC  

Net als in de vorige twee besproken projecten komt ook bij dit project gevraagd naar de band die de 

deelnemers hebben met NAC, en of het project invloed heeft gehad op die band.  

‘Nou , ik heb andere projecten gezien, maar NAC geeft een ander gevoel. Het is niet dat andere 

projecten niet werken, maar het gevoel rondom NAC dat is gewoon anders. NAC roept een soort 

geloof op, een soort vertrouwen van bij iets moois te horen.’ (werkgever NB) 

De betrokkenen zijn het erover eens dat NAC Breda een club is die iets teweeg brengt in Breda en 

omgeving. Ze zijn van mening dat bijna iedereen in Breda, ook mensen die geen voetballiefhebbers 

zijn, iets met NAC heeft. 

‘NAC is gewoon, NAC is gewoon Breda. en iedereen in Breda heeft wel iets met NAC.’ (werkgever NB) 

‘NAC is Breda en Breda is NAC.’ (jobcoach NB) De betrokkenen geven aan de voetbalclub een goede 

opening te vinden naar andere partijen. Ook de brug van sport, en voetbal in het bijzonder, naar de 

samenleving is goed, zowel op het gebied van sport als van sociale contacten.  

Tegelijkertijd geeft een deelnemer aan zelf helemaal niets met NAC, en ook niets met voetbal in het 

algemeen te hebben. Toch vindt zij dat NAC een inspirerende omgeving is om in te verkeren. In haar 

ogen is het een grote professionele organisatie met een winnermentaliteit, en daarom een 

aanstekelijke en stimulerende omgeving.  

De betrokkenen geven aan de brug van sport, en voetbal in het bijzonder, naar de samenleving een 

goede slag te vinden, zowel op het gebied van sport als van sociale contacten. De reden die hiervoor 

wordt gegeven is dat voor (top)sport een bepaalde mentaliteit en doorzettingsvermogen vereist is. 

Daarnaast proberen de topsporters het hoogst mogelijke na te streven.  
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‘Je vertaalt het naar de sport, je legt indirect de link naar de arbeidsmarkt: Niet Opgeven Altijd 

Doorzetten.’ (jobcoach NB) 

De voetbalclub wordt ook een goede opening gevonden naar andere partijen. Niemand Buitenspel is 

een kleinschalig project. Een balans tussen kwaliteit en kwantiteit is belangrijk volgens de jobcoach. 

Doordat het project van NAC Breda is, beschikken de medewerkers van het project over een groot 

netwerk. Dit netwerk wordt gebruikt om deelnemers te plaatsen. Vaak worden deelnemers geplaatst 

bij sponsoren. Zij lopen eerst een periode een stage bij een bedrijf.   

 

‘NAC is facilitair ook heel goed. Niet alleen op papier verbinden ze hun naam er aan, maar ze creëren 

een hele omgeving. Het enthousiasme wat hier altijd heerst dat werkt aanstekelijk. Een pluspunt voor 

de motivatie. Soms heb ik nog niks gezegd, maar staan ze al te trappelen omdat ze in zo’n bruisende 

omgeving terecht komen.’ (jobcoach NB) 

Het feit dat er veel geld omgaat in de voetbalwereld en dat de voetbalclubs veel fans en volgers 

hebben, is voor de deelnemers een goede reden voor de clubs om iets terug te doen richting 

maatschappij. Het is zelfs een verplichting volgens hen.  

‘Ik ben eigenlijk principieel tegen de hoeveelheid geld die in het voetbal omgaat, maar toch staan ze 

middenin de maatschappij. Het is een verplichting van een BVO om iets terug te doen. Ze worden 

zoveel gesteund, dus daar mogen ze ook wel iets voor terug doen.’ (deelnemer NB) 

Met hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen de BVO’s iets terugdoen voor alle fans die dit 

nodig hebben, en voor anderen uit de maatschappij die het kunnen gebruiken.  
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5. Discussie 
 

In dit deel worden de resultaten verbonden met de theorie die besproken is in het tweede hoofdstuk 

van dit onderzoek. Aan de hand van de theorie wordt betekenisgegeven aan de resultaten.  

Bij het analyseren van de resultaten is het belangrijk de kenmerken van betekenisgeving zoals 

beschreven door Weick (1995) mee te nemen. Alle betekenissen die de betrokkenen geven aan 

(aspecten van) de projecten vinden plaats onder invloed van allerlei zaken. Het is belangrijk om te 

beseffen dat de projecten pas betekenis krijgen door de betekenisgeving van de betrokkenen. Een 

goed voorbeeld hiervan is situatie waarvan een citaat is gebruikt in de resultatenbeschrijving van de 

NSL: de deelneemster die helemaal opbloeide door het contact met Amoah. De betekenis die dit 

meisje aan deze gebeurtenis toekent komt niet vanuit het project zelf, maar vanuit de deelneemster 

in interactie met haar omgeving. Een ander persoon zou aan dezelfde situatie een compleet andere 

betekenis kunnen toekennen. Dit geldt voor alle gebeurtenissen waaraan betekenis wordt gegeven 

door de betrokkenen.  

 

5.1 Discussie per project 
 

De NAC Street League  

Bevordering van de sociale cohesie in Breda is een van de hoofddoelen van de NAC Street League. 

Door middel van de wijkencompetitie moet de afstand tussen de wijken en de verschillende 

wijkbewoners verkleinen. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers in contact komen met jongens 

waarmee ze normaal gesproken niet in aanraking komen. Doordat deze jongens met elkaar in 

aanraking komen, raken ze meer bekend met elkaar en ontstaat meer begrip en wederzijdse 

acceptatie. Het lijkt erop dat de omgeving waar de activiteiten van de NSL zich afspelen een  soort 

tussenruimte is. Een ruimte die Verweel (2011) een ‘betwist & between’ ruimte noemt. Die 

tussenruimte is in dit geval een omgeving waar Bredase kinderen elkaar ontmoeten die elkaar 

normaal gesproken niet ontmoeten in het dagelijkse leven. Het is een omgeving waar de verschillen 

tussen de deelnemers niet tellen. Voetbal is hetgeen wat hier telt. Deze gemeenschappelijkheid 

creëert mogelijkheden tot ontmoeting en kennismaking.  Voetbal is hierbij belangrijker dan etniciteit 

en achtergrond.  De tussenruimte schept daardoor ook randvoorwaarden voor ‘bonding & bridging’ 

(Putnam, 2001). De relaties tussen mensen uit een zelfde wijk wordt beter doordat zij samen een 

team vormen bij de NSL. Onder dit team worden zowel de NSL-teamleden zelf verstaan als de 

toeschouwers uit de wijk. Daarnaast zorgt de NSL voor banden tussen de verschillende wijken, tussen 

jongens met verschillende achtergronden.  

Alle geïnterviewde betrokkenen geven aan dat de NSL heeft gezorgd voor een veranderd beeld bij de 

deelnemers van andere wijken en de jongens die in die andere wijken wonen. Buiten de NSL gaan ze 

zelden met elkaar om, het zijn geen vrienden. Ze zeggen elkaar wel gedag en hebben het idee elkaar 

beter te kennen. De ondervindingen van Elling (2004)dat ‘verbroedering’ eindigt zodra men het veld 

afgaat kloppen hier, in die zin dat ze geen vrienden van elkaar worden. De jongens ‘kennen’ elkaar 

echter wel. Waar ze eerst uit elkaars buurt bleven, groeten ze nu elkaar. Zoals Coalter (2007) al 

concludeerde: sport creëert sociaal psychologische voordelen zoals empathie en tolerantie. 
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Simpelweg door de verschillende wijkbewoners tegen elkaar te laten voetballen wordt een platform 

gecreëerd voor kennismaking en tolerantie. Doordat de jongens een ander beeld van elkaar hebben 

gekregen en ze elkaar ‘kennen’, wordt een band gecreëerd tussen hen. Zoals Duyvendak (1998) het 

omschreef: ze worden oppervlakkige kennissen met een gemeenschappelijke hobby. Net zo min als 

teamgenoten en tegenstanders uit een ‘normale’ competitie allemaal vrienden van elkaar zijn, zijn de 

deelnemers van de NSL dat. 

Het ‘opvoedingsaspect’ zoals besproken door Buisman (2004) is duidelijk aanwezig bij de NSL. De 

bonus/malus punten die onderdeel zijn van de NSL zijn doelbewust in het leven geroepen om 

kinderen bewust te maken en sociaal vaardiger te maken. De regels die gelden rondom de 

wedstrijden worden volgens de betrokkenen door iedereen nageleefd, en zelfs logisch bevonden. Het 

feit dat de teamleiders de deelnemers er niet meer op hoeven te wijzen, toont aan dat de 

deelnemers zich de regels eigen hebben gemaakt. Door het socialisatieproces (Coackley, 2006) zijn 

de regels deel uit gaan maken van het gedrag van de deelnemers. Dit proces van leren en sociale 

ontwikkeling komt tot stand in interactie met anderen en de sociale omgeving waarin de deelnemers 

zich bevinden, in dit geval de omgeving van de NSL.  

De teambegeleiders spelen bij het socialisatieproces een belangrijke rol in de NSL. Zij zijn zich bewust 

van de achterliggende gedachte van de NSL en het doel ervan. De begeleiders moeten de deelnemers 

uit hun team begeleiden en motiveren bij de wedstrijden en de thema-avonden. Daarom is het 

opmerkelijk dat één van de begeleiders aangeeft alle extra activiteiten om het voetbal heen maar 

onzin te vinden en dat zijn team hier niet aan mee hoeft te doen. Juist de begeleiders kennen het 

belang van de extra regels en activiteiten, en zouden de jongens moeten stimuleren tot bijdragen 

hieraan.  

Een ander aspect wat een rol speelt bij het socialisatieproces van de deelnemers zijn de NAC spelers. 

Zij spelen ook een rol in het ‘opvoedingsaspect’. De spelers worden ingezet als scheidsrechter of 

begeleider van een team, maar zijn tegelijkertijd ook rolmodel. De deelnemers kijken tegen de 

spelers op en vinden het een meerwaarde dat de spelers af en toe langs komen. Belangrijk is dat de 

spelers zich bewust zijn van hun voorbeeldpositie. Door hun voorbeeldpositie is het waarschijnlijk dat 

de kinderen dingen eerder van ze aannemen en overnemen. Naast de aanwezigheid van de spelers is 

de eventuele (onaangekondigde) afwezigheid van spelers ook van invloed op de deelnemers.  

Wanneer een speler niet op komt dagen, zorgt dit voor grote teleurstelling bij de kinderen. Uit de 

data blijkt dat de deelnemers dermate teleurgesteld zijn bij onverwachte afwezigheid van een speler, 

dat de hele stemming omslaat. Ze voelen zich dan afgewezen en hebben het idee niet belangrijk 

genoeg bevonden te worden door de spelers. Dit kan vervolgens zorgen voor een deuk in het 

zelfvertrouwen van de deelnemers. Het geloof in de spelers, en ook het geloof in het project en het 

geloof bij iets moois te horen, kan hierdoor verminderen.  

Dat het project georganiseerd wordt door NAC Breda heeft invloed op de manier waarop de 

betrokkenen het project zien. De naam NAC roept enthousiasme op en trekt veel mensen. Alle 

betrokkenen geven aan dat het feit dat het project georganiseerd wordt door NAC één van de 

redenen is dat het project hen zo aantrekt. Interessant is wel dat een groot deel van de 

geïnterviewden, onder andere alle deelnemers, ook zeggen dat het niet zoveel uit zou maken als de 

Street League door een andere professionele club zou worden georganiseerd. Voorwaarde is wel dat 

het een BVO is. Uit de interviews met de betrokkenen blijkt dat het gevoel bij een BVO, in dit geval 
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NAC te horen belangrijk is voor ze. Het gevoel bij een BVO te horen, is een gevoel van trots. De 

deelnemers zijn trots ‘deel uit te maken’ van een professionele voetbalclub waar sport op het 

hoogste niveau wordt beoefend. Zij geven ook alle aan een dergelijke voetbalcompetitie als de NSL 

veel minder interessant te vinden wanneer het niet door NAC georganiseerd zou worden, maar door 

bijvoorbeeld de gemeente of door een jongerencentrum. De naam NAC en het voetballen onder de 

vlag van NAC maakt het project speciaal voor hen.  

Uit de data blijkt ook dat de deelnemers geen besef hebben van het bestaan van Stichting 

Teamplay@NAC. Voor hen is alleen de naam NAC Breda bekend. Naar hun idee wordt de NSL 

georganiseerd door NAC Breda. De teambegeleiders en de jongerenwerker geven ook aan dat 

volgens hen de deelnemers geen idee hebben van wat Teamplay@NAC is.  

 

Playing for Success  

Playing for Succes is typisch een project wat Coalter (2007) zou plaatsen onder de naam ‘plus sport’. 

Het project vindt plaats in de omgeving van NAC, gebruikt NAC spelers en NAC zelf als rolmodel en 

laat kinderen opdrachten doen die te maken hebben met NAC. Behalve het half uurtje bewegen op 

de wii aan het begin van elke bijeenkomst heeft het project echter weinig met sport zelf te maken. 

De omgeving van wordt gebruikt om de jongeren te motiveren. Ook de omgeving van dit project kun 

je zien als een tussenruimte (Verweel, 2011). Verweel (2011) stelt dat sport een tussenruimte is, 

waardoor het individuen de mogelijkheid geeft om zichzelf te ontdekken en nieuwe relaties aan te 

gaan. De NACADEMY en de rest van het Rat Verlegh Stadion lijken een soort fysieke tussenruimte, 

die deze zelfde mogelijkheid creëert. In dit geval is het dan niet de sport zelf die de tussenruimte is, 

maar de omgeving van sport. Sharp et al. (2003) concludeerden dat PfS, een educatieve instelling 

anders dan het gangbare onderwijs, onderpresterende jongeren de kans geeft om een ‘nieuwe start’ 

te maken. Het lijkt er op dat deze nieuwe start onder andere gerelateerd is aan de tussenruimte 

waarin de leerlingen zich bevinden bij deelname aan het project. Doordat de deelnemers zich in een 

ruimte bevinden die anders is dan de gebruikelijke educatieve omgeving, ontstaat een nieuwe 

onbekende situatie waarin deelnemers zich vrij voelen om deze nieuwe start te maken. Wat hierbij 

ook een rol speelt is dat het een unieke setting is waarbij alle leerlingen als het ware gelijkgestemd 

zijn. Cevaal e.a. (2011) geven aan dat het feit dat de deelnemers gelijkgestemd zijn een meerwaarde 

is voor PfS. De deelnemers zijn ‘lotgenoten’. Zij zijn alle geselecteerd op basis van een achterstand op 

het gebied van bepaalde leervaardigheden en/of sociale vaardigheden. Uit de interviews van dit 

onderzoek blijkt dat de deelnemers zich hier ook alle van bewust zijn. De kinderen lijken zich 

hierdoor meer op hun gemak te voelen bij de bijeenkomsten en bij het maken van opdrachten in 

groepsverband. Uit de interviews en observaties blijkt dat de kinderen niet angstig zijn om samen te 

werken en minder angstig zijn om voor de ‘klas’ te staan, terwijl zij aangeven dit op school wel te zijn. 

Het lijkt of de deelnemers hun zelfvertrouwen (terug)winnen bij PfS. De docent van PfS ziet de 

kinderen duidelijk veranderen gedurende het project. Ze komen verlegen en stil aan de eerste keer, 

krijgen naarmate het project vordert een steeds meer open houding, en verlaten het project 

uiteindelijk enthousiast en met zelfvertrouwen. De docent van een deelnemende basisschool 

bevestigt dit beeld. Ook de deelnemers zelf zeggen het gevoel te hebben meer zelfvertrouwen te 

hebben gekregen en verschillende opdrachten op school nu beter te begrijpen. Vanuit alle 

betrokkenen wordt het beeld verkregen dat de leerlingen vooruitgaan op het gebied van 

leervaardigheden maar vooral op het gebied van sociale vaardigheden door deelname aan PfS.  
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Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat PfS haar meerwaarde heeft. Feitelijke resultaten over de 

effectiviteit van het project zijn er echter nog niet. In Nederland is nog geen onderzoek verricht zoals 

dat in Engeland door Sharp et al. (2003) is gedaan.  Sharp et al. (2003) hebben onderzoek gedaan 

naar de effectiviteit van PfS. In Nederland is tot dusverre enkel onderzoek gedaan door Cevaal e.a. 

(2011) naar de neveneffecten van PfS. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de signalen die worden 

opgevangen vanuit de kinderen, scholen, ouders en de BVO’s erg positief zijn. Ook bij dit onderzoek 

zijn alle signalen bijzonder positief vanuit alle betrokkenen. Aan meetbare resultaten ontbreekt het 

tot nu toe. Een volgsysteem voor de deelnemers is nog niet ontworpen, en er is ook nog geen 

onderzoek verricht naar het effect op de vaardigheden van de leerlingen. Toch lijken alle 

betrokkenen ervan overtuigd dat het project effectief is. Wat vooral opvalt is het enorme 

enthousiasme, niet alleen van de deelnemers en de docent van PfS maar ook van de docent van de 

basisschool. Uit dit enthousiasme kan natuurlijk geen effectiviteit worden afgeleid, maar wel 

motivatie en stimulering. Uit alle verhalen en observaties wordt duidelijk dat de deelnemers enorm 

worden gemotiveerd en gestimuleerd door de omgeving van NAC. Dat er nog geen meetbare 

resultaten zijn, komt ook omdat het project in Nederland nog in de kinderschoenen staat. KPC groep 

is bezig met de ontwikkeling van een onderzoeksopzet om in de toekomst de effectiviteit van PfS te 

gaan meten.  

Een andere aanwezige factor die ook hier van grote invloed is op de meerwaarde van het project is 

die van de rol van de NAC spelers. De aanwezigheid van spelers bij het project moet bijdragen aan de 

’WOW-factor’ van het project. Dat de spelers bijdragen aan deze ‘WOW-factor’ blijkt wel uit de 

reacties van de betrokkenen. De deelnemers glunderen bij het vertellen over de ontmoetingen met 

spelers, laten trots foto’s zien waar ze samen met de spelers op staan en vertellen uitgebreid wat de 

ontmoetingen met de spelers inhielden. Ook bij de observaties kon je zien dat de aanwezigheid van 

de spelers van grote invloed is op de deelnemers. Voordat de spelers kwamen waren ze zenuwachtig 

en hyperactief. Tijdens de aanwezigheid van voetballers liepen alle deelnemers te stralen, vooral 

wanneer een speler een gesprek aanknoopte met ze. De toegevoegde waarde van de aanwezigheid 

blijkt ook uit de verhalen van de betrokkenen over de onverwachte afwezigheid van een speler. Deze 

afwezigheid heeft impact op de deelnemers. Wanneer een speler niet op komt dagen, zorgt dit voor 

grote teleurstelling bij de kinderen. Zeker bij kinderen met weinig zelfvertrouwen komt zoiets extra 

hard aan. Het is belangrijk dat de spelers zich goed bewust zijn van hun rol en van de impact die zij 

hebben op de kinderen door aanwezig te zijn, maar vooral ook door afwezig te zijn. Deelnemers 

verheugen zich enorm op de aanwezigheid van voetballers. Bij onverwachte afwezigheid ontstaat 

een tegenovergesteld effect van wat bereikt wordt door de aanwezigheid van de spelers. Waar de 

deelnemers een boost krijgen door de aanwezigheid en zich speciaal en trots voelen dat ze met 

spelers in aanraking komen, kan hun zelfvertrouwen een flinke deuk oplopen wanneer diezelfde 

spelers niet op komen dagen terwijl dit wel zo afgesproken is.  

Een van de verbeterpunten die naar voren komt uit de data is de samenwerking tussen PfS en de 

deelnemende basisscholen. Dit moet en kan beter volgens de betrokkenen. Het is de wens van beide 

partijen. Zowel de docent van PfS als de docent van een deelnemende basisschool geven aan dat 

meer overleg en samenwerking een voorwaarde is voor een beter beeld van de situatie van een 

deelnemer, en zodoende voor meer maatwerk. Wanneer vooraf een duidelijke situatie wordt  

geschetst per leerling op basis van samenwerking tussen PfS en basisscholen, dan kan het 

programma hierop aangepast worden. Daarnaast kunnen docenten van de basisscholen de situatie 

van de deelnemende leerling beter volgende gedurende het project.  
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Niemand Buitenspel  

Net als bij PfS is ook bij Niemand Buitenspel sport geen hoofdzaak. Sport is wel een belangrijk 

onderdeel van het project. De deelnemers sporten elke week gezamenlijk bij een sportschool. Het 

gezamenlijk sporten biedt de deelnemers een stukje socialisatie, fitheid en ritme in hun leven. Uit de 

resultaten blijkt dat dit deel van het project een belangrijk bijdrage levert aan het doel wat 

deelnemers en andere betrokkenen proberen te bereiken met NB. Sport zorgt voor een goede 

fysieke gesteldheid en draagt bij aan de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid, fysieke en globale 

eigenwaarde, zelfvertrouwen en mate van controle. Daarnaast biedt het sociaal-psychologische 

voordelen zoals empathie, integriteit, tolerantie, samenwerking, betrouwbaarheid en het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden (Coalter, 2007). Deze voordelen van sport zorgen ervoor dat 

de deelnemers letterlijk en figuurlijk beter in hun vel komen te zitten. Dit helpt hen bij de zoektocht 

naar een baan.  

Een ander aspect wat de deelnemers blijkt te helpen is de actieve houden die ze binnen NB moeten 

aannemen. Het is onderdeel van een socialisatieproces. De deelnemers doorlopen een proces van 

leren en sociale ontwikkeling (Coakley, 2007). Empowerment is hierbij een belangrijk begrip. De 

jobcoach van NB leert de deelnemers zich actief op te stellen, en leert ze door middel van een 

interactief proces hoe ze een sollicitatieproces moeten doorlopen. Daarnaast leert de jobcoach ze 

verantwoordelijk en onafhankelijk te worden. Het voornaamste streven is weer een doel te creëren 

in het leven van de deelnemers. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers, maar ook de werkgevers dit 

een prettigere manier van werken vinden. Het creëert meer vertrouwen dan andere re-

integratietrajecten.  

Wat ook erg belangrijk is voor de deelnemers van NB is aandacht. Uit de data blijkt dat de 

deelnemers al veel teleurstellingen hebben moeten verwerken in hun leven, met betrekking tot de 

arbeidsmarkt, maar ook privé. Daarnaast is het sociale netwerk van de deelnemers zeer beperkt. De 

aandacht van de jobcoach, en later van de nieuwe werkgever, is belangrijk voor de deelnemers. De 

deelnemers zelf en de andere betrokkenen geven aan dat de werkzoekenden extra stimulatie nodig 

hebben doordat zij al vaak teleurgesteld zijn en hun vertrouwen (deels) kwijt zijn. Daarnaast blijkt dat 

de aandacht die wordt besteed aan de deelnemers ertoe leidt dat ze een gevoel van verplichting 

hebben tegenover de jobcoach om zich extra in te zetten. Doordat iemand zich voor hen inzet en 

voor hen garant staat hebben de deelnemers een extra reden om hun best te doen om de zoektocht 

naar een baan tot een succesvol einde te brengen. Het is voor hen een stok achter de deur, die 

bijdraagt aan de kans van slagen.  

Ook bij dit project speelt de naam NAC een grote rol. Zonder dat het project inhoudelijk iets met 

voetbal te maken heeft worden deelnemers en andere betrokkenen toch aangetrokken door het feit 

dat het een project van NAC Breda is. Op één deelnemer na geven alle betrokkenen aan dat dit een 

extra dimensie is. NAC roept een soort geloof op, een soort vertrouwen van bij iets moois te horen. 

Ook bij dit project komt weer sterk naar voren dat NAC een club is die iets teweeg brengt in Breda, 

voor zowel voetballiefhebbers als niet-voetballiefhebbers. De prestige en het niveau van topsport 

geven het goede voorbeeld en motiveren de deelnemers. Ondanks dat bij NB eigenlijk minimaal 

gebruik wordt gemaakt van de omgeving van NAC, blijkt de naam toch weer van belang bij het 

project. Het gevoel wat de naam NAC oproept, en de link van Nooit Opgeven Altijd Doorgaan naar de 
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arbeidsmarkt lijkt voldoende om de deelnemers te motiveren. Naast dat NAC een aantrekkingskracht 

heeft op de deelnemers, is bij dit project vooral de facilitaire kracht van NAC Breda een belangrijk 

aspect. Er wordt gebruik gemaakt van sponsors en andere contacten van de club om deelnemers aan 

een baan te helpen.  

 

5.2 Discussie algemeen 
 

De drie projecten: Overeenkomsten en verschillen  

Uit de resultaten blijkt dat de naam NAC van groot belang is voor alle drie de projecten. NAC Breda is 

de reden dat de projecten aantrekken. Projecten die worden georganiseerd door NAC Breda hebben 

bij voorbaat al een streepje voor op vergelijkbare projecten die door andere organisaties worden 

georganiseerd. Opvallend is dat waar verwacht zou kunnen worden dat vooral voor NAC supporters 

en andere voetballiefhebbers de naam een aantrekkingskracht is, blijkt dit ook het geval voor 

mensen die geen supporter zijn van NAC en voor mensen die  niet eens van voetbal houden.  

Doordat betekenisgeving meer gemotiveerd wordt door plausibiliteit dan door nauwkeurigheid zou 

je kunnen verwachten dat NAC supporters de projecten een positievere betekenis toe zouden 

kennen dan niet-supporters (Weick, 1995). Dit is echter niet het geval. Ook de andere betrokkenen 

zijn zeker zo enthousiast. Waar dit precies door veroorzaakt wordt is onduidelijk. Wellicht zijn andere 

factoren, zoals een andere omgeving dan anders en andere mensen dan anders van grotere invloed 

op de betekenisgeving. Een andere mogelijke verklaring is dat de betrokkenen zo enthousiast zijn 

over NAC Breda en de projecten omdat NAC Breda een organisatie is die prestige en enthousiasme 

uitstraalt, waar ook niet-supporters en niet-voetballiefhebbers graag bij willen horen. Zelf denk ik dat 

beide een belangrijke rol spelen, maar vooral de laatste. Uit de data komt toch elke keer sterk naar 

voren dat alle mensen trots zijn ‘bij NAC Breda te horen’. 

De drie projecten zijn onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van NAC Breda. 

Dat NAC Breda zich bezighoudt met MVO is niet een vanzelfsprekend iets. Uit de resultaten blijkt ook 

dat de betrokkenen dit beseffen en dat ze het zeer waarderen. De jeugdige betrokkenen lijken zich 

weinig bewust van de aanwezigheid en de betekenis van MVO. Zij vinden het vooral fantastisch dat 

NAC Breda projecten organiseert, en dat zij de mogelijkheid hebben om daar aan mee te doen. Ze 

hebben geen besef van de achterliggende gedachte. De oudere betrokkenen zijn zich hier wel van 

bewust. In eerste instantie geven ze alle aan dat het prachtig is dat NAC Breda zich inzet voor de 

maatschappij. Opvallend is wel dat naarmate je verder met ze praat over de combinatie NAC Breda 

en MVO, ze eigenlijk vinden dat NAC Breda het ook wel verplicht is tegenover de maatschappij. Het 

vele geld wat omgaat in het voetbal, alle moeite die de fans voor de club doen, de invloed die de club 

heeft op de bevolking in en rondom Breda, dit zijn volgens hen allemaal redenen waarom de club ook 

wel iets terug mag doen voor Breda en omstreken. Toch neemt dit niet weg dat ze het erg waarderen 

dat de club ook daadwerkelijk hier aandacht aan besteedt.  

NAC Breda blijkt (net als sport) een ‘betwist & between’ ruimte (Verweel, 2011) die kansen creëert 

voor mensen die in het dagelijks leven minder makkelijk aansluiting kunnen vinden bij de 

maatschappij. De sociale en fysieke omgeving van de BVO blijkt een bepaald geloof op te roepen bij 

de deelnemers, niet alleen aan jeugd maar ook aan volwassen projectdeelnemers. Iedereen is trots 

deel te mogen nemen aan een project van NAC, dat is in deze ruimte het belangrijkste kenmerk, 



 
 

53 
 

hierdoor voelen de deelnemers zich gelijkwaardig. Door de aandacht en de persoonlijke aanpak 

voelen de deelnemers zich op hun gemak in deze ruimte, en voelen ze zich gestimuleerd en 

gemotiveerd om zich in te zetten voor datgene waarvoor ze aanwezig zijn.  

De doelgroepen van de drie projecten zijn alle doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Een toename van het sociaal kapitaal is hierbij een belangrijk aspect. Bij alle drie de 

projecten is er sprake van een toename van het sociaal kapitaal bij de deelnemers. Al zijn de 

projecten en doelgroepen verschillend, wat bij alle projecten belangrijk lijkt voor een toename van 

het sociaal kapitaal is samenwerking. Bij alle drie de projecten ligt een nadruk op samenwerking. Of 

dit nou samen sporten, samen buurtbijdragen vervullen of samen opdrachten maken is, veel 

activiteiten binnen de projecten gebeuren op basis van samenwerking. Samenwerken met andere 

deelnemers die gelijkgestemd zijn. Dit zorgt voor vertrouwen en een meer open houding, welke 

uiteindelijk resulteert in meer (zelf)vertrouwen wat nodig is om je rol te kunnen vinden in de 

maatschappij.  Naast samenwerking lijkt aandacht ook een belangrijk onderdeel wat zorgt voor het 

steuntje in de rug. Vooral bij PfS en NB lijken de deelnemers op te bloeien bij aandacht en veel 

persoonlijk contact. Ook dit zorgt voor een toename van het (zelf)vertrouwen.  

De projecten zijn voor zowel de jeugdige als de volwassen deelnemers een socialisatieproces. 

Socialisatie is een complex, interactief proces, waardoor mensen over zichzelf en over de sociale 

wereld waarin zij zich bevinden, leren. Dit proces gebeurt in relatie met sporten en andere 

activiteiten en ervaringen in de levens van mensen (Coakley, 2007). Dit proces doorloopt iemand zijn 

hele leven, het houdt niet op bij het bereiken van ‘volwassenheid’. Voor alle deelnemers lijken de 

projecten een leerzame ervaring die hen weer leert vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen 

heen.  
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6. Conclusies 
 

In dit deel worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat. De deelvragen en de 

hoofdvraag zullen in dit hoofdstuk besproken worden. 

 

6.1 De deelvragen  
 

Welke positieve en negatieve betekenissen kennen de betrokkenen toe aan de projecten?  

Waar sport op zich zelf een ‘tussenruimte’ is (Verweel, 2011), zijn de projecten van Teamplay@NAC 

ook een soort ‘tussenruimte’ voor de deelnemers. Bij alle projecten wordt de fysieke en sociale 

omgeving bij NAC ervaren als een ruimte die nieuwe kansen biedt op allerlei vlakken. Doordat de 

deelnemers zich veilig voelen in deze ruimte en ze in gezelschap verkeren van gelijkgestemden, 

hervinden ze het vertrouwen wat nodig is om datgene te bereiken waarvoor ze geselecteerd zijn 

voor het project. Dit is vooral het geval bij PfS en NB. Bij de NSL biedt de tussenruimte kansen tot 

ontmoetingen met jongeren waar de deelnemers normaal gesproken niet zo snel mee in aanraking 

komen. Door deze ontmoetingen leren de deelnemers elkaar in zekere zin kennen, en ontstaat meer 

empathie en tolerantie tussen de verschillende jongeren. Dat deze ontmoeting ophoudt met de 

activiteiten van het project is geen negatief gegeven. In normale sportcompetities gaan de 

verschillende teams ook niet met elkaar om buiten de wedstrijden. Het gaat erom dat de jongens 

kennis maken met, en meer begrip krijgen voor jongens met andere culturen en achtergronden. De 

NSL draagt hier volgens de resultaten zeker aan bij. Naast de bijdrage die de NSL levert aan de sociale 

cohesie, is ook het opvoedingsaspect van de straatcompetitie van belang. De wedstrijden en de 

activiteiten om de wedstrijden heen zijn onderdeel van een socialisatieproces waarin de jongeren 

verkeren. Uit de resultaten blijkt dat de jongeren de ‘sportieve regels’ van de competitie niets aparts 

vinden. Ze zien de regels inmiddels als vanzelfsprekend. Dit laat zien dat de deelnemers middels het 

socialisatieproces zich de regels eigen hebben gemaakt. De themabijeenkomsten worden niet gezien 

als vanzelfsprekend, noch hebben de jongens in de gaten wat de achterliggende reden hiervan is. 

Wanneer een teambegeleider dit onzin vindt, en dit ook zo overbrengt aan de deelnemers uit zijn 

team, is dit niet bevorderlijk voor het stimuleren tot actieve bijdrage aan deze themabijeenkomsten. 

Juist de teambegeleiders zijn op de hoogte van het idee achter deze bijeenkomsten en extra regels 

en moeten de deelnemers, die zich hier niet van bewust zijn, motiveren tot deelname.  

Wat bij Playing for Success vooral naar voren komt is het belang van de sociale en fysieke omgeving 

van NAC. Met name spelen de NACADEMY en de rest van het Rat Verlegh Stadion en de 

selectiespelers een grote rol bij dit project. Al deze aspecten zorgen voor het leren met een ‘WOW-

factor’ waar PfS voor wil staan. Door deze factoren worden de deelnemers gestimuleerd en 

gemotiveerd. Daarnaast draagt de creatieve manier van lesgeven en de aandacht die wordt gegeven 

aan de leerlingen bij aan het bevorderen van de vaardigheden van de leerlingen. Zowel de 

deelnemers zelf als de verschillende docenten geven aan dat de leerlingen gedurende het project 

meer zelfvertrouwen krijgen en meer open worden tegenover anderen. De docent van de 

basisschool denkt iets te merken van een toename van de leervaardigheden tijdens opdrachten die 

in de klas gemaakt worden. De leerlingen komen met andere aanpakken en snappen de opdrachten 
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beter. De leerlingen zelf zeggen ook nu soms opdrachten beter te snappen in de klas. Hiervoor zijn 

nog geen feitelijke resultaten omdat er nog geen onderzoek naar is verricht. Toch zijn alle 

betrokkenen ervan overtuigd dat het project bijdraagt aan de vaardigheden. Uit onderzoek van 

Cevaal e.a. (2011) kwam eerder ook al het enthousiasme naar voren over PfS. Ook werd in dit 

onderzoek geconcludeerd dat het feit dat de leerlingen gelijkgestemd zijn een meerwaarde heeft. Dit 

beeld wordt in dit onderzoek tijdens de observaties en interviews bevestigd.  

Bij Niemand Buitenspel lijken de deelnemers vooral gebaat bij veel aandacht. Alle betrokkenen geven 

aan dat het de deelnemers goed doet om veel te praten. Gesprekken waarin de deelnemers alles 

kwijt kunnen, en waarin de jobcoach ze probeert te motiveren en ze zo nu en dan een peptalk geeft. 

De deelnemers hebben dit nodig om de draad weer op te pakken van het zoeken naar een baan. Ook 

de werkgevers geven aan veel te praten met de werkgevers om ze het vertrouwen terug te geven 

wat ze (deels) zijn kwijtgeraakt door de vele teleurstellingen die ze in hun leven hebben 

meegemaakt. Deze persoonlijke aandacht en de kleinschalige aanpak van het project spreekt de 

deelnemers aan. Andere re-integratietrajecten zijn volgens de betrokkenen onpersoonlijk, en de 

werkzoekenden worden verplicht te solliciteren per brief. Omdat ze op deze manier negen van de 

tien keer worden afgewezen raken ze de motivatie kwijt om te solliciteren, en het vertrouwen in een 

goede afloop. Bij NB worden sollicitatiegesprekken geregeld met contacten van NAC Breda op basis 

van wat bij de persoon past. Deze persoonlijke en directe aanpak ligt de deelnemers veel beter dan 

de aanpak van de standaard re-integratietrajecten. Daarnaast speelt het gezamenlijk sporten nog 

een rol bij NB. Doordat de deelnemers wekelijks samen sporten, ontmoeten ze gelijkgestemden in 

een officieuze omgeving. Ze worden fysiek en mentaal sterker en kunnen zo hun sociale netwerk, 

wat meestal erg klein is, vergroten.  

De invloed van NAC is bij dit project de sociale omgeving, naast de facilitaire voordelen in de vorm 

van contacten als mogelijke werkgevers. Ook bij dit project roept de naam NAC iets extra’s op. Zelfs 

niet-voetbalsupporters vinden het motiverend om bij een professionele voetbalvereniging te horen. 

De club straalt enthousiasme, professionalisme en doorzettingsvermogen uit. Deze drie aspecten 

komen goed van pas bij het zoeken naar een baan. 

Welke betekenis kennen de betrokkenen toe aan de rol van NAC Breda?  

Wat telkens weer naar voren komt tijdens het onderzoek is het belang van NAC Breda bij de 

projecten. De naam NAC alleen al is genoeg reden tot enthousiasme voor de projecten. Alle 

betrokkenen bij de verschillende projecten geven aan dat NAC het verschil maakt. Naast de naam 

speelt de (sociale en fysieke) omgeving een grote rol bij de projecten. Wat opvalt is dat dit ook geldt 

voor de betrokkenen die geen fan zijn van NAC of liefhebber van voetbal in het algemeen. Ook zij 

worden aangetrokken en vervolgens gemotiveerd en gestimuleerd door de omgeving van NAC.  

De spelers zijn onderdeel van de sociale omgeving van NAC. De selectiespelers zijn van invloed op de 

manier waarop de deelnemers de projecten beleven. De deelnemers kijken tegen de spelers op en 

bloeien op wanneer spelers aanwezig zijn bij activiteiten. Het is belangrijk dat de spelers zich bewust 

zijn van hun positie als rolmodel, en van de impact die zij hebben op de kinderen. Bij afwezigheid 

zorgen de spelers voor grote teleurstelling bij de deelnemers. Vooral bij deze doelgroepen komt dit 

extra hard aan. Het zelfvertrouwen van kinderen die al weinig zelfvertrouwen hebben, kan door het 

onaangekondigd wegblijven van de spelers nog verder slinken. Waar de projecten, en daarbij 

inbegrepen de rol van de spelers, het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost moet geven, kan 

het op die manier precies het tegenovergestelde bewerkstelligen.  
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Wat is het beeld wat de betrokkenen hebben van NAC Breda?  

Een citaat van een betrokkene vertaalt heel goed hoe de betrokkenen tegen NAC Breda aankijken: 

“NAC is Breda en Breda is NAC”. Het valt op dat werkelijk elke betrokkene van mening is dat NAC een 

club is die midden in de samenleving van Breda en omstreken staat, en dat iedereen in die omgeving 

wel iets met NAC heeft. Ook de betrokkenen die geen NAC supporter zijn, delen deze gedachte.  

De betrokkenen zijn allen erg positief over NAC Breda. Dat NAC betrokken is bij de maatschappij 

spreekt volgens hen voor de club. Het is mooi dat een club zich hun positie in de samenleving 

aantrekt, en daar iets goeds mee terug wil doen. Hiermee komt de club in een (nog) beter daglicht te 

staan. Anderzijds zijn de meeste betrokkenen ook van mening dat de club het in zekere zin verplicht 

is iets terug te doen voor de maatschappij. Omdat de club veel te danken heeft aan de samenleving 

en er zoveel geld omgaat in de voetballerij, vinden ze het niet meer dan redelijk dat de club haar 

maatschappelijke betrokkenheid toont. Toch wordt het zeker gewaardeerd dat de club dit ook echt 

omzet in daden.  

Wat is de rol van Teamplay@NAC in de projecten?  

De rol van Teamplay@NAC is eigenlijk precies zoals de bedoeling is vanuit de stichting. Voor de 

buitenwereld lijkt het alsof de projecten door de BVO NAC Breda zelf worden georganiseerd. De 

meeste deelnemers hebben geen besef van het bestaan van de stichting en van de reden van het 

bestaan van de stichting. De stichting is slechts juridisch en financieel een aparte entiteit en opereert 

onder de vlag van NAC. Dit blijkt naar buiten toe ook zo over te komen.  

Wat kan Teamplay@NAC leren van de betekenisgeving van de betrokkenen en hoe kunnen de 

projecten en organisatie worden bevorderd?  

Bij alle projecten blijkt de combinatie van het feit dat het project georganiseerd wordt door NAC 

Breda en de aandacht die de deelnemers krijgen erg belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk dat de 

projecten inhoudelijk goed in elkaar zitten om de doelen te bereiken, maar de combinatie van NAC 

en aandacht binnen de projecten zorgen voor de uitstraling van de projecten en het enthousiasme bij 

de deelnemers en andere betrokkenen. Teamplay@NAC moet ervoor waken dat ze deze aspecten 

hoog in het vaandel houden. PfS is nu nog in de beginfase, alles is nog nieuw en spannend, ook voor 

de betrokkenen vanuit de stichting. Deze betrokkenen moeten ervoor zorgen dat de kinderen die 

over vier jaar deelnemen aan het project ook nog de ‘WOW-factor’ ervaren die nu ervaren wordt 

door de betrokkenen. De docent van PfS geeft zelf ook tijdens de interviews aan dat dit iets is waar 

ze altijd bij stil moeten staan. Daarnaast geven de docenten aan dat de samenwerking tussen de 

basisscholen en PfS beter moet. Beide partijen geven aan dat meer overleg en samenwerking 

wenselijk is voor werk wat nog meer op maat is voor de deelnemers, zodat nog gedetailleerder aan 

de vaardigheden kan worden gewerkt.  

De NSL wordt inmiddels alweer een aantal jaren georganiseerd. Tijdens mijn stageperiode bij 

Teamplay@NAC kreeg ik het idee dat wat nu bij PfS het geval is, dat alles nog nieuw en spannend is, 

hier minder aanwezig is. Het lijkt of veel vanzelfsprekend wordt gevonden en of veel op 

routinematige basis wordt uitgevoerd. Enerzijds is dit natuurlijk positief omdat men steeds meer 

automatismen heeft bij het organiseren van het project, wat de efficiëntie bevordert. Wel moet bij 

dit project ook goed in de gaten worden gehouden dat het voor de deelnemers speciaal moet blijven. 

Ze moeten het gevoel blijven houden dat ze deelnemen aan een speciaal project. De betrokkenen 
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vanuit de stichting moeten het ‘nieuw en spannend’ houden voor de deelnemers. De 

betekenisgeving wordt immers niet gegeven vanuit de projecten, maar in interactie met de 

deelnemers.  

De deelnemers van NB hebben veel baat bij de gesprekken die worden gevoerd met de jobcoach en 

bij het gezamenlijk sporten. Het is belangrijk dit sportaspect als een primair onderdeel aan te 

houden. Zonder dit aspect verliezen de deelnemers een belangrijk deel van het fysiek en mentaal ‘fit 

worden’. De deelnemers hebben veel behoefte aan ritme en een uitbreiding van hun sociaal 

netwerk. De gesprekken met de jobcoach worden erg gewaardeerd door de deelnemers. Dit lijkt wel 

grotendeels gebaseerd op een persoonlijke klik tussen deelnemer en jobcoach. Zouden de 

deelnemers deze klik niet voelen, dan bouwen ze waarschijnlijk minder vertrouwen op en worden ze 

waarschijnlijk ook minder snel gestimuleerd. De deelnemers geven namelijk aan dat de peptalks van 

de jobcoach en de gesprekken met hem een hele grote rol hebben gespeeld bij het terugwinnen van 

hun geloof in een succesvol einde van hun zoektocht naar een baan.  

 

6.2 Centrale onderzoeksvraag 
 

Welke betekenissen geven de betrokkenen aan de sociaal-maatschappelijke projecten van NAC 

Breda, en welke sociale waarde kan op grond hiervan aan de projecten worden toegekend? 

Uit de resultaten blijkt dat alle betrokkenen ontzettend enthousiast en positief zijn over de 

projecten. Ook blijkt uit de resultaten dat bij alle drie de projecten de belangrijkste doelstellingen 

worden behaald. De NSL draagt zorgt er voor dat jongeren uit verschillende wijken met elkaar in 

contact komen, wat leidt tot meer acceptatie en empathie. Bij PfS worden deelnemers op een 

voetstuk geplaatst en is er sprake van een toename van het zelfvertrouwen en de sociale 

vaardigheden. Over de leervaardigheden blijft onduidelijkheid bestaan. Hier zijn geen harde 

resultaten voor. Wel is er de overtuiging van de bijdrage van PfS aan deze vaardigheden, van zowel 

de docenten als de deelnemers. De deelnemers aan NB hebben weer een doel in hun leven, en 

hebben hun zoektocht naar een baan succesvol beëindigd.  Alle projecten zijn dus van waarde voor 

de deelnemers. Op grond hiervan kan gezegd worden dat de maatschappelijke projecten van NAC 

Breda van sociale meerwaarde zijn voor hun doelgroepen.  
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7. Aanbevelingen 
 

In dit deel zullen aanbevelingen worden gedaan aan Stichting Teamplay@NAC. Deze aanbevelingen 

moeten bijdragen aan de optimalisatie van de projecten en de organisatie. Eerst zullen per project 

aanbevelingen worden gedaan. Daarna worden aanbevelingen gedaan over de projecten gezamenlijk 

en de organisatie.  

 

7.1 Aanbevelingen per project 

De NAC Street League  

Bij de NSL is het belangrijk om de teambegeleiders in de eerste plaats goed te instrueren. Uit dit 

onderzoek blijft dat een teambegeleider negatief is over de extra activiteiten die er juist voor zorgen 

dat het project ‘meer dan voetbal’ is. De teambegeleiders zijn er juist om te begeleiden en te 

motiveren. De betrokkenen vanuit Teamplay@NAC moeten hier goed op toezien zodat de NSL geen 

normale voetbalcompetitie wordt.   

Daarnaast is het belangrijk om het project speciaal te houden. Het zijn de deelnemers die een project 

maken of kraken. Zorg dat de deelnemers het project niet gewoon gaan vinden.  

Playing for Success  

Om zoveel mogelijk vorderingen te maken met de deelnemers is het belangrijk dat er meer 

samengewerkt gaat worden tussen PfS en de deelnemende basisscholen. Zorg voor betere 

situatieschets per deelnemer en zorg voor meer overleg gedurende het project.  

Niemand Buitenspel  

Bij dit project is aandacht veruit de belangrijkste voorwaarde voor slagen. Het project is kleinschalig 

en bewaakt de balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Het is belangrijk dit zo te houden, want dit is 

juist wat het project onderscheidt van andere re-integratietrajecten. De deelnemers hebben veel 

baat bij een persoonlijke, directe aanpak.  

 

7.2 Algemene aanbevelingen 
 

NAC als ‘betwist & between’ ruimte  

NAC Breda heeft een belangrijke rol als ‘betwist & between’ ruimte. Het is belangrijk dat deze 

tussenruimte speciaal wordt gehouden. Dit is de reden van al het enthousiasme van de betrokkenen, 

en de reden dat de deelnemers zo gemotiveerd raken. Van deze fysieke en sociale omgeving moet 

dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden.  

De rol van de spelers  

De spelers zijn onderdeel van de sociale omgeving van NAC Breda. Zoals uit de data al naar voren is 

gekomen, is de rol van de spelers een belangrijke. Zij hebben een grote impact op de deelnemers. 

Het komt soms voor dat een speler niet op komt dagen, terwijl de kinderen zich hier al dagen op 

verheugen. Het is voor Teamplay@NAC ontzettend belangrijk voor ogen te houden wat voor 
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gevolgen dit heeft voor de deelnemers. Vaak zijn de deelnemers kinderen met weinig 

zelfvertrouwen. De kans dat dit zelfvertrouwen een extra deuk oploopt door de onverwachte 

afwezigheid van spelers is dan ook groot. Het is heel mooi dat spelers in worden gezet ter 

optimalisering van de projecten, dit wordt ook door alle betrokkenen zeer gewaardeerd en een 

toegevoegde waarde bevonden. Teamplay@NAC moet alleen wel heel goed in het achterhoofd 

houden wat de omgekeerde impact kan zijn.  

BVO en MVO  

Het feit dat NAC Breda zich inzet voor de maatschappij wordt erg gewaardeerd door de betrokkenen. 

Daarbij geven de betrokkenen ook aan dat het min of meer een soort verplichting is van de club 

richting de stad, en dat daarnaast voor de club ook voordelig is. De club kweekt goodwill door middel 

van haar maatschappelijke betrokkenheid. NAC Breda kan het meeste uit het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen als het de commerciële en maatschappelijke activiteiten combineert. 

Wanneer je deze twee combineert, versterk je ze juist.  
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