TEGENGESTELDE WAARDEN MET ELKAAR VERZOENEN

Het conflict als
uitgangspunt
Tekst: Jeroen Kuypers

Gemeenten oefenen druk uit op verenigingen om enerzijds zo efficiënt mogelijk te zijn en anderzijds
zo open mogelijk naar de samenleving. Een club heeft echter meer belangen dan alleen zakelijke en
publieke. Er is ook het streven naar sportieve prestaties en naar het in stand houden van de eigen
identiteit. Die verschillende doelen kunnen makkelijk met elkaar botsen, zeker als bestuurders eenzijdig
een ervan gaan benadrukken. Frank van Eekeren deed onderzoek naar de waardenbalans binnen
sportieve organisaties en kwam tijdens het laatste VSG-congres met evenwichtige aanbevelingen.
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Een halve eeuw terug was het eenduidiger:
je ging sporten bij een katholieke, gereformeerde of vrijzinnige club, al naar gelang de
zuil waartoe je behoorde. Sporten was ontspanning, goed voor lichaam en ziel, maar
geen gezondheidscultus. De lokale overheid
investeerde in accommodaties en liet het
bestuur verder met rust. Zowel de identiteit
als de doelstelling van de vereniging was
helder. Daarin is geleidelijk verandering
gekomen. Eerst verdwenen de maatschappelijke zuilen, daarna begonnen zowel de
overheden als de sponsors meer eisen te
stellen. Om over de toegenomen mondigheid van de sporter zelf maar te zwijgen.

Geloofwaardigheid
“De tijd van ‘gratis subsidie’ is voorbij. De
gemeente wil dat clubs een tegenprestatie
leveren in de zin van een bijdrage aan maatschappelijke doelen. Dat kan heel divers
zijn, van hulp bij het bestrijden van obesitas

sociale doelen moest gaan. Aangezien het

‘leeft’ bij de sporters en de achterban. Dat

in de wijk tot het organiseren van huiswerk-

inmiddels om enkele miljarden per jaar gaat,

hebben we gezien bij FC Utrecht. Die club

begeleiding. Maar als die maatschappelijke

hebben we het over vele miljoenen. Je kreeg

had een sociaal programma in Ghana,

activiteiten niet verbonden zijn met de iden-

allerlei dure ‘Respect’-campagnes die oprie-

maar toen de vrouw die de drijvende

titeit van de club, zijn ze meestal geen lang

pen het racisme te bestrijden. Tot Suarez

kracht achter het project was een andere

leven beschoren”, zegt dr. Frank van Eeke-

een speler van een andere ploeg uitmaakte

baan kreeg, stierf het een stille dood. De

ren, senior consultant en onderzoeker aan

voor ‘negertje’. Dat was het moment van de

directie die moet bezuinigen durft het

het departement Bestuurs- en Organisatie-

waarheid voor zijn club Liverpool: Zou die

makkelijk te schrappen, de supporters doet

wetenschap van de Universiteit Utrecht,

zijn spits voor enkele belangrijke wedstrij-

het niks. Een nieuw sociaal programma,

met als specialisatie sport. “Neem het

den schorsen of niet? Dat deed Liverpool

ondersteund door een nieuwe sponsor,

voorbeeld van de Engelse Premier League.

niet, omdat de sportieve en zakelijke belan-

bleek echter wél wonderlijk goed bij het

In de jaren negentig kreeg het profvoetbal

gen zwaarder wogen dan de publieke. Het

profiel van FC Utrecht te passen. De club

een grondige vernieuwingsimpuls en een

resultaat was dat de ‘Respect’-campagne

zet zich onder andere in om eenzaamheid

van de bepalingen was dat één procent van

alle geloofwaardigheid verloor.”

bij ouderen te bestrijden. Dat was iets dat
de jongens van de Bunnikside, de suppor-

de opbrengst van de uitzendrechten naar

“Als maatschappelijke
activiteiten niet verbonden zijn met de identiteit van de club, zijn ze
meestal geen lang leven
beschoren”

Het moet ‘leven’

ters die nogal eens herrie schoppen, goed

De open club is een nobel streven, maar

konden waarderen, want die ouderen zijn

wanneer dit niet gekoppeld is aan de iden-

ook hun vader en hun moeder. Ook acties

titeit van de vereniging of te veel in conflict

als ‘Stoptober’, om met roken te stoppen,

raakt met de sportieve en zakelijke waar-

sloegen aan, omdat supporters en perso-

den, komt het niet van de grond, meent

neel erbij betrokken werden. Zo veranker

Van Eekeren: “Als een club huiswerkbe-

je de sociale programma’s in het sociale

geleiding moet organiseren, alleen maar

weefsel van de club en zo creëer je op den

omdat die kantine op bepaalde middagen

duur ook zakelijke waarde, want bepaalde

leeg staat, kan er geen werkelijke betrok-

bedrijven die zich niet op de klassieke

kenheid ontstaan. Maar ook als een sociaal

manier als sponsor aan de club wilden ver-

project prachtige resultaten oplevert is de

binden, bleken wel bereid zich aan het soci-

toekomst ervan ongewis wanneer het niet

ale programma te liëren.”
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van de waarheid, meent Van Eekeren, en
dat geldt niet alleen voor Liverpool. “Neem
geweld op het veld, tegen scheidsrechters
en trainers. Zodra het schelden escaleert
moet een club ingrijpen. Dan hoort er
iemand van het bestuur op de overtreder af
te stappen, en horen andere ouders die persoon tot de orde te roepen. Gebeurt dat niet
en heeft de aangevallene geen andere keuze

“De sportambtenaar
kan als geen ander
bemiddelen tussen de
ambtelijke en sportieve
wereld”

dan zijn toevlucht te zoeken tot de kleedkamer, dan valt de club door de mand. Publieke
dr. Frank van Eekeren, senior consultant en

waarden hoog houden is niet hetzelfde als

tribune spelen. Hun spel zal zienderogen

de elf huisregels op de muur schrijven.”

verbeteren, maar dus ook hun motivatie.
We weten allemaal welke jongeren afhaken:

onderzoeker departement Bestuurs- en Orga-

De beste trainer

degenen die zich meer beginnen te interes-

Het is trouwens de vraag of publieke waar-

seren voor meisjes of jongens, feestjes en

dencreatie zich altijd en overal moet richten

brommers dan voor sport. Dit is een manier

Duivelse dilemma’s

op de samenleving buiten de sportclub. Van

om minder tieners te laten afhaken en dus

Toch is dit verzoenen van tegengestelde

Eekeren wijst in dit verband op de vanzelf-

in het verlengde daarvan ook meer leden en

waarden volgens Van Eekeren allerminst

sprekendheid waarmee veel verenigingen

meer inkomsten te genereren.”

eenvoudig en soms zelfs onmogelijk. De

hun beste trainer steevast koppelen aan

keuze waar het bestuur van Liverpool voor

hun beste elftal. “Het idee daarachter is

Bewuste identiteit

stond was een duivelse. Had de club zijn

dat die topspelers dan nog beter presteren,

Het creëren van publieke, zakelijke en spor-

topspits enkele wedstrijden aan de kant

maar je kunt ook anders redeneren en meer

tieve waarde kan met elkaar botsen, want

laten zitten, dan was het kampioenschap

sportief rendement zien te behalen bij de

de keerzijde van de winst bij de C-elftallen

Liverpool misschien door de neus geboord,

lagere C-elftallen. Daar belanden de minder

is een mogelijk verlies van grote talenten

en hoe zouden de sponsors daarop heb-

getalenteerde spelers, die vanzelf ook min-

die zich onvoldoende begeleid voelen. Die

ben gereageerd? Ook op microniveau doen

der gemotiveerd raken, omdat ze niet alleen

afweging moeten bestuurders elke keer

zich dergelijke dilemma’s voor. “Ik ben zelf

de tweederangs trainers krijgen, maar ook

weer maken, vindt Van Eekeren, want er is

al jarenlang jeugdtrainer bij de enige voet-

de buitenste velden. Bezorg ze de beste

geen enkelvoudig antwoord op de vraag:

balclub van Helvoirt, een kleine gemeente

trainer en laat ze geregeld vóór de hoofd-

Wat moet ik doen? Het spreekwoord mag

nisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht

in Brabant. We promoten gezonde voeding,
maar dat wil niet zeggen dat onze spelers
dat advies automatisch opvolgen. Geregeld
eet een kind voor de wedstrijd een worstenbroodje, drinkt het tussendoor een AA’tje
en snoept het na de wedstrijd nog wat chocolade. De vraag is of één uurtje voetbal
daar tegenop weegt. En hoe bestrijd je dat
ongezonde eten? Verbied je de kantine nog
langer worstenbroodjes te verkopen? Dan
nemen de kinderen ze wellicht mee van
huis. Ik heb meegemaakt dat een ouder alle
spelers van mijn team een frikadel beloofde
als ze zouden winnen. Niks ongezonder dan
frikadel, maar ik heb dat hele seizoen niet
zo veel inzet gezien als tijdens die bewuste
wedstrijd – en ze wonnen ook, natuurlijk.”
Publieke waarden kennen hun moment
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dan luiden dat alle wegen naar Rome leiden,

ook een nieuwe accommodatie gekregen.

en zo een belangrijke bijdrage leveren aan

je kunt met evenveel recht beweren dat ze

Om oud en nieuw met elkaar te verbinden

het verzoenen van al die tegenstellingen.”

er allemaal vandaan voeren. Bewustwor-

heeft een aantal betrokkenen de historie

ding is het sleutelwoord hierin, niet alleen

van de club vastgelegd in een boek en in

van de zakelijke, sportieve en publieke

de accommodatie foto’s gehangen van de

belangen, maar ook van het wezen van

coryfeeën van vroeger. Die zijn nog actief,

de vereniging. Veel besturen zijn zich nog

maar dan als bestuurders en trainers. Alle

maar vaag bewust van de identiteit van

jeugdleden hebben een exemplaar van het

hun club. “Als ik sporters vraag wat hun club

boek gekregen en met eigen ogen kunnen

onderscheidt van andere, noemen ze vaak

vaststellen hoe verleden en heden in elkaar

‘de gezelligheid’. Maar dat antwoorden alle

overlopen. Dat versterkt hopelijk de trots op

spelers, van alle clubs. Is de gezelligheid bij

de eigen club en indirect ook de identiteit

de een dan beter dan bij de ander? We zien

ervan.”

“Publieke waarden hoog
houden is niet hetzelfde
als de elf huisregels op
de muur schrijven”

een duidelijke identiteit ontstaan wanneer
Marokkaanse of homoseksuele sporters

Bemiddelende ambtenaar

zich apart organiseren, maar voor de rest?

Die identiteit kan zelden opnieuw worden

Veel jongeren kiezen een club met de beste

gedefinieerd vanaf de tekentafel. Het afwe-

faciliteiten en begeleiding, maar is dat iden-

gen en mogelijk met elkaar verzoenen van

titeit? De veel geroemde inclusiviteit zie ik

zakelijke en andere belangen kan verder

ironisch genoeg niet zozeer in de stad als

worden bemoeilijkt door een gebrek aan

wel op het platteland, maar vooral omdat

kennis. Daarom is volgens Van Eekeren de

sporters daar minder opties hebben. Waar

rol van de sportambtenaar erg belangrijk.

je in een stad als Utrecht bij tien of vijf-

“De sportambtenaar kent de ambtelijke en

tien verschillende clubs kunt voetballen,

de sportieve wereld even goed. Sportbe-

beperkt die keuze zich in een Brabants dorp

stuurders hebben soms een merkwaardig

vaak tot één vereniging. Maar die dorpen

beeld van de gemeentelijke organisatie en

zijn wel divers geworden. Terwijl een halve

gemeenteambtenaren weten soms nau-

Verder lezen…

eeuw terug iedereen dezelfde achternaam

welijks wat er in verenigingen speelt. Met

Op het Visie & Beleidsplein op

had, wonen er nu forensen die uit andere

hun nadruk op efficiency en schaalvergro-

www.sportengemeenten.nl kunt u de

provincies en landen komen. De identiteit

ting neigen ze snel naar de vorming van

volgende documenten downloaden:

van de club is daardoor sterk veranderd, en

omnisportverenigingen, maar die zijn zó

niet altijd meegegroeid.”

groot dat je al minstens een hbo-opleiding

Universiteit Utrecht (2016). De waar-

moet hebben gehad wil je daar bestuurder

denvolle club, bij Sport & Maatschappij

Oud en nieuw verbinden

kunnen worden. Dat sluit een grote groep

Hoe kan die identiteit gelijke pas houden?

vrijwilligers uit. Ook kleine clubs hebben

Universiteit Utrecht (2013). De maat-

Van Eekeren geeft als voorbeeld de voet-

hun publieke belang, omdat daar nog de

schappelijke betrokkenheid van het

balclub in Engelen, onder de rook van Den

stukadoor bestuurder kan worden. De spor-

Nederlandse amateurvoetbal, bij Sport

Bosch. “Daar is een wijk bij gekomen. De

tambtenaar kan als geen ander bemiddelen

& Maatschappij

club is gegroeid en heeft enkele jaren terug

tussen die ambtelijke en sportieve wereld
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