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Johan de Jong Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

Welkom!

Kick off bijeenkomst
1. Opening
2. Inleiding (Johan de Jong)
3. Project opzet (Hans Slender)
4. Projectorganisatie (Magda Boven)
5. Parallel sessie
6. Afsluiting

Inleiding
Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap
Centraal onderzoeksvragen sport & bewegen uit praktijkà impact
(@sportwetenschap)
Health-i-Port
Partnership rondom FC Groningen waarbinnen samenwerking
plaatsvindt tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek & praktijk
rondom Sport, Bewegen en Gezondheid

Inhoudelijke thema’s
• Regionale functie Hanzehogeschool / Sportstudies: regionale
vraagstukken
• Praktijk centraal = Inspelen recente / toekomstige complexe
vraagstukken
• Positieve (verbindende) rol sport & bewegen
• Healthy Ageing: gezond opgroeien à gezond oud worden
• Nieuwe definitie van gezondheid / positieve gezondheid
• Track record
• Profilering & focus

Organisatie Sportverenigingen &
Events
Sociaal maatschappelijke impact van sportevents
• Kennis Centrum Events
• Sportplein Groningen: werkgroep sportevenementen
• Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
• Evaluaties: o.a. Tour de France, Cascaderun,
Energiewacht Tour, Ronde van Drenthe
• Haalbaarheid WK Wielrennen 2020
Kennisuitwisseling sportverenigingen
• Sportplein Groningen: versterking sportorganisaties
• Platform Verenigingsondersteuning Noord-Nederland
(VONN)
• Onderzoek vitaliteit van sportverenigingen in NoordNederland
• Onderzoek effectiviteit verenigingsondersteuning

Voortraject (1)
• Onderwijs: preventieve organisatie diagnose (POD) (2012heden)
• Verenigingen in Noord-Nederland bevragen met studenten
• Veel ‘beschrijvende’ data
• Continue vraagarticulatie
• Benutten data, ervaringen, vraagstukken
• Ontwikkeling rondom open sportvereniging

Voortraject (2)
Vitaliteit = het vermogen om nu en in de toekomst de eigen sport(en)
duurzaam en op maatschappelijk actieve wijze te kunnen bieden aan
eigen en potentiële leden
+/- 1000 SGM studenten geparticipeerd
Instrumenten:
1. Quickscans bestuur (n=500)
2. Enquête leden (n=15.000)

2014:
ONDERZOEK
DE VITALITEIT VAN
SPORTVERENIGINGEN
IN NOORDNEDERLAND

2015:
2014
FACTSHEET
VITALITEIT SPORTVERENIGINGEN
LECTORAAT PRAKTIJKGERICHTE SPORTWETENSCHAP
Juli 2015
Hanzehogeschool
Magda Boven
Peter Wiggers

Het lectoraat
praktijkgerichte
sportwetenschap doet
praktijkgericht
wetenschappelijk
onderzoek op de thema’s:
bewegingsonderwijs;
training/coaching;
stimuleren van sport en
bewegen;
sportbeleid en
ondernemerschap.

Voor meer informatie:
m.a.boven@pl.hanze.nl

Lectoraat Sportwetenschap
Instituut voor Sportstudies
Zernikeplein 17
9747 AS Groningen

Juli 2014
Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap
Instituut voor Sportstudies
Hanzehogeschool Groningen

Verenigingen n=99
5%
14%
22%

Het afnemende marktaandeel van de sportverenigingen, de toename van
professionele dienstverlenende sportorganisaties en verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een veranderende vraag bij sporters
en sportverenigingen. Bestuurders van sportverenigingen worden in toenemende
mate geconfronteerd met complexe uitdagingen om het voortbestaan van de
vereniging te garanderen. Daarnaast richt het overheidsbeleid zich steeds meer op
de maatschappelijke rol van de vereniging en het principe van de Open Club. Maar
hoe vitaal en open zijn de noordelijke sportverenigingen al? En hoe kijken de leden
naar deze ontwikkeling? Inzicht hierin kan bijdragen aan het ontwikkelen en
implementeren van interventies en scholingsmogelijkheden voor
verenigingsbestuurders en -ondersteuners, waarmee de ondersteuning van de
sportverenigingen in Noord-Nederland een impuls krijgt.
Typen sportverenigingen
Er worden vier typen sportverenigingen
onderscheiden binnen dit onderzoek;
kwetsbare sportverenigingen, gezonde
sportverenigingen, vitale
sportverenigingen en vitale
maatschappelijk betrokken
sportverenigingen. Op basis van het
bestaansrecht, de gevoerde strategie en
beleid en de maatschappelijke
betrokkenheid kan er een
momentopname gemaakt worden waarna
de verenigingen in één van de vier typen
kunnen worden ingedeeld (Figuur 3).

Leden n=6858
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Figuur 1: Omvang bevraagde verenigingen
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Vitaliteit is het vermogen
om nu en in de toekomst
de eigen sport(en)
duurzaam en op
maatschappelijk actieve
wijze te kunnen bieden
aan eigen en potentiële
leden.
Methodologie
Voor het onderzoek naar de
vitaliteit van sportverenigingen in
Noord-Nederland is gebruik
gemaakt van een vragenlijst onder
leden van 144 sportverenigingen
(n=6858). Daarnaast is crosssectioneel onderzoek gedaan met
behulp van kenmerken van de
sportverenigingen door
basisgegevens van de betrokken
verenigingen te verzamelen (n=99).

Figuur 2: Man-vrouw verdeling bevraagde leden
www.hanze.nl/lectoraatsportwetenschap
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Magda Boven
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Voortraject (3)
• De grootste groep kan aangemerkt worden als een gezonde
vereniging.
• 34% heeft beleid gericht op maatschappelijke waarde
• Leden van sportverenigingen vinden het belangrijk dat de
vereniging maatschappelijk betrokken is, maar de bereidheid om
een bijdrage te leveren is niet hoog.
• Maatschappelijke activiteiten worden regelmatig ontplooid door
verenigingen, deze zijn echter nog niet ingebed in gericht beleid

Boven, Slender & Wiggers 2014

Projectopzet
Project “Vitalisering van de sportvereniging”
Hans Slender Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

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

Vraagarticulatie (2)

Vraagarticulatie (3)
“Onze kennis is onvoldoende meegegroeid met de hedendaagse
ontwikkelingen. Tegenwoordig moet je als verenigingsondersteuner
de sportverenigingen eigenlijk stap voor stap begeleiden, zodat je
samen met die vereniging tot een nieuwe strategie komt die echt bij
die vereniging past”
“We hebben niet de optimale kennis en kunde om verenigingen te
begeleiden. We komen daarbij vaak alleen tot ad hoc oplossingen die
de problemen niet duurzaam oplossen.”
“Wij hebben de voorkeur om meer procesgericht te kunnen
begeleiden en minder met inhoudelijke thema’s bezig te zijn. Maar
hoe doe je dat?”
Onderzoek effectieve verenigingsondersteuning (Dijk, De Vries &
Slender, 2014)

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.

State of the art (2)
Verenigingsondersteuning > verenigingsontwikkeling

State of the art (3)

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?

29-03-17
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Algemene werkpakketten
Naast de 6 bovengenoemde inhoudelijke werkpakketten zijn er ook twee algemene werkpakketten die
tijdens de duur van het gehele project doorlopen en die in het volgende hoofdstuk worden toegelicht:
• Werkpakket 7: Disseminatie, duurzaamheid en externe communicatie
• Werkpakket 8: Projectmanagement

Werkpakketten
5.4 FASERING

In het onderstaande schema wordt fasering van het project schematisch weergegeven:
Fase 2

Fase 1
Maart 2017

Mei 2017

Juli 2017

Fase 3

Fase 4

September 2017

Mei 2018

Juni 2018

September 2018

December 2018

Onderzoeksobject
Sportvereniging

WP1: Analyseren

WP1:
Analyseren
WP4: Begeleiden

Verenigingsondersteuner

WP2:
Identificeren

WP3:
Ontwikkelen

WP5: Assessment

WP7: Disseminatie, duurzaamheid en externe communicatie
WP8: Projectmanagement

19

WP6:
Evalueren

Projectorganisatie
Project “Vitalisering van de sportvereniging”
Magda Boven Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

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.

Projectorganisatie

Stuurgroep
Expertgroep

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

Projectondersteuning WP8

Disseminatie
WP7
Pilot

Pilot

Pilot

Pilot

Platform VONN
Sportverenigingen, bonden/koepels, onderwijs, maatschappij

Stuurgroep
•
•
•
•
•
•

Kris Tuinier (MT Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool)
Hans de Lang (Sportkracht Noord)
Hein Veerman (NOC*NSF)
Johan de Jong (Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap
Hanzehogeschool)
Louis Polstra (Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool/
Werkplaats Sociaal Domein Noord)
Frank Willems (Lectoraat Leiderschap in Social Sources
Hanzehogeschool)

Rol: verantwoordelijk voor de vraagsturing, duurzaamheid en
doorwerking van de resultaten binnen en buiten het consortium. Lector
Praktijkgerichte Sportwetenschap is projectleider van het project en is
tevens voorzitter van de stuurgroep

Expertgroep
•
•
•
•
•
•
•

Hein Veerman (NOC*NSF)
Janine van Kalmthout (Mulier Instituut)
Jan Willem van der Roest (Mulier Instituut)
Maikel Waardenburg (Universiteit Utrecht)
Pim van Heijst (Hogeschool Utrecht)
Eelco Koot (Hogeschool Utrecht)
Willie Westerhof (Kenniscentrum Sport)

Waar nodig aangevuld met overige experts op specifieke thema’s
Rol: de kwaliteit van de (deel) resultaten optimaliseren, inbreng vanuit
eigen expertise, waar nodig optreden als ‘critical friend’, disseminatie.
2 bijeenkomsten per jaar

Projectgroep
Per werkpakket in wisselende samenstellingen:
• Onderzoekers van Hanzehogeschool, Universiteit Utrecht en
Mulier Instituut
• Senior verenigingsondersteuner(s) van Nevobo, Sportfryslan,
SportDrenthe en Huis voor de Sport Groningen
Rol: De projectgroep voert het project uit en is verantwoordelijk voor
het bewaken van het proces, de communicatie intern en extern, de
expertgroep en werkveldpartners

Kernteam projectorganisatie
Projectleider en wetenschappelijke begeleiding: Johan de Jong
Projectmanager (Werkpakket 8): Judith van der Boom
Projectondersteuner: Willeke Suurd
Centrale onderzoekers: Bake Dijk, Magda Boven & Hans Slender
Inhoudelijke coördinatie per werkpakket:
Werkpakket 1a
: Magda Boven
Werkpakket 1b
: Bake Dijk
Werkpakket 2a
: Bake Dijk
Werkpakket 2b
: Hans Slender
Werkpakket 3a
: Bake Dijk
Werkpakket 3b
: Hans Slender
Werkpakket 4
: Magda Boven
Werkpakket 5
: Magda Boven/ Bake Dijk
Werkpakket 6
: Bake Dijk
Werkpakket 7
: Magda Boven

Communicatie
Groot consortium = krachtig en grote impact à organisatorische
uitdaging!
Maatregelen:
1. Projectinformatie systeem: Basecamp (uitnodiging volgt)
2. Coördinatie binnen kernteam projectorganisatie: projectleider
(strategisch), projectmanager (randvoorwaarden) en centrale
onderzoekers (inhoud)
3. Open en duidelijke communicatie als basis
4. Expertbijeenkomsten zoveel mogelijk centraal in NL
Contactpersonen:
• Randvoorwaardelijke zaken (urenverantwoording, financiën,
contracten, etc.): Judith van der Boom
• Inhoudelijke zaken: Bake Dijk & Magda Boven

Klaar voor de start?!
Deelsessie 1: Uitwerken werkpakket 1 en werkpakket 2. Hoe
krijgen we inzicht in het succesvolle handelingsrepertoire van de
verenigingsondersteuners?

Deelsessie 2: Procesafspraken over de rol van
verenigingsondersteuners en over de begeleiding die zij ontvangen.
Hoe ziet het proces er uit en met wie hebben we te maken?

