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Vooronderzoek 

• Onderwijs: preventieve organisatie diagnose (POD) (2012-heden) 

 

• Verenigingen in Noord-Nederland bevragen met studenten 

 

• Veel „beschrijvende‟ data 

 

• Continue vraagarticulatie 

 

• Benutten data, ervaringen, vraagstukken 

 

• Ontwikkeling rondom open sportvereniging 

 

 



Vraagarticulatie 

“De sportvereniging komt voor steeds complexere uitdagingen te 

staan waardoor mijn werk als verenigingsondersteuner sterk 

verandert. Eerder kwam ik met een rugzak vol met kant en klare tips 

en trucs maar dat werkt nu niet meer. Er wordt een ander soort 

ondersteuning van mij verwacht, vooral gericht op proces en 

strategie. Dit heb ik niet geleerd tijdens mijn opleiding” 

 

• Ledenaantallen (krimp gebied) 

• Vrijwilligers  

• Differentiatie en kwaliteit aanbod 

• Financiën 

• Democratische principes  
Instituut voor 

Sportstudies 
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Vraagarticulatie (2) 
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State of the art (1) 

Sportverenging = mutual support organisatie‟ (Handy, 1988):  

1) Autonomie 

2) Afhankelijkheid van vrijwilligers  

3) Lidmaatschap als basis  

4) Democratische besluitvorming (Smith, 2000) 

 

Veel besturingsprincipes en managementtools, die gangbaar zijn bij 

bedrijven en overheden, zijn niet direct toe te passen in de context 

van een sportvereniging (Thiel & Mayer, 2009). 

 

Een vereniging is geen uitvoerder van beleid. Veel verenigingen zijn 

behoorlijk veranderingsresistent. 
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State of the art (2) 

Verenigingsondersteuning > verenigingsontwikkeling 
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Onderzoeksvragen 

Welk handelingsrepertoire heeft een verenigingsondersteuner nodig 
om een procesgerichte ontwikkelaanpak te kunnen hanteren om te 
komen tot vitalisering van sportverenigingen? 

• Onder welke condities en bij welke ondersteuningsaanpakken  
   treden vitaliseringsprocessen op bij sportverenigingen? 

• Welk handelingsrepertoire moet een verenigingsondersteuner  
   ontwikkelen om een procesgerichte ontwikkelaanpak bij  
   sportverenigingen te kunnen uitvoeren? 

• Welke didactische aanpak en programma zorgen voor een  
   succesvolle ontwikkeling van het procesgerichte  
   handelingsrepertoire bij de verenigingsondersteuners? 

• Welke werkende mechanismen en condities maken dat een  
   procesgerichte ontwikkelaanpak door verenigingsondersteuners  
   leidt tot vitalisering van sportverenigingen? 
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Planning 

10 
13-12-

2017 



Projectorganisatie 

 

 

6. PROJECTORGANISATIE EN 
MANAGEMENT  
 

6.1 ROL VAN DE STUURGROEP 
In de stuurgroep zit een vertegenwoordiging van de volgende organisaties: NOC*NSF, VSG Noord, 
Sportkracht Noord (provinciale sportraden), de opleidingen van het Instituut voor Sportstudies (ALO/SGM), 
de lector Praktijkgerichte Sportwetenschap, de lector Leiderschap in Social Sourcing en de lector Rehabilitatie 
van de Hanzehogeschool Groningen (projectleider van de WMO werkplaats Noord). De stuurgroep is 
verantwoordelijk voor de vraagsturing, duurzaamheid en doorwerking van de resultaten binnen en buiten 
het consortium. De lector Praktijkgerichte Sportwetenschap is projectleider van het project en stuurt het 
project inhoudelijk aan. De projectleider is tevens voorzitter van de stuurgroep.  
 

6.2 ROL VAN DE PROJECTGROEP 
De projectgroep bestaat uit de projectmanager en (docent)onderzoekers van het lectoraat Praktijkgerichte 
Sportwetenschap, de WMO werkplaats Noord, het Mulier Instituut, Universiteit Utrecht en senior 
verenigingsondersteuners. De projectmanager heeft tweewekelijks overleg met de lector Praktijkgerichte 
Sportwetenschap (projectleider). De projectgroep voert het project uit en is verantwoordelijk voor het 
bewaken van het proces, de communicatie intern en extern, de expertgroep en werkveldpartners. De 
projectgroep wordt organisatorisch en administratief ondersteund door de projectondersteuner. De financiële 
administratie wordt uitgevoerd volgens de financiële richtlijnen die gehanteerd worden voor alle externe 
projecten binnen de Hanzehogeschool. 
 

6.3 ROL VAN DE EXPERTGROEP 
In de expertgroep zitten inhoudelijke experts, die ingezet zullen worden om de kwaliteit van de (deel) 
resultaten te optimaliseren. In de expert groep zitten vertegenwoordigers van het lectoraat Participatie en 
Maatschappelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht, koepelorganisatie NOC*NSF, Departement 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, het Mulier Instituut en Kenniscentrum 
Sport (zie ook paragraaf 4.2). Elk van de partners heeft een inbreng vanuit eigen expertise, die bestaat uit 6 
bijeenkomsten gedurende de projectperiode van 2 jaar en waar nodig optreden als ‘critical friend’. Bovendien 
zorgen zij voor verspreiding van de kennis uit dit project naar hun eigen netwerk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projectgroep 
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 

Platform VONN 

Sportverenigingen, bonden/koepels, onderwijs, maatschappij 

Stuurgroep 

Expertgroep 
 

   Pilot Pilot Pilot Pilot 

Disseminatie 
WP7 

 

Project-
ondersteuning WP8  
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