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Samenstellende delen
Volgens Shove e.a. zijn die samenstellende delen ruwweg in drie
groepen elementen in te delen: materiële componenten, competenties en betekenissen. Onze vraag wordt nu hoe het programma SBB
van invloed is op de verbindingen tussen de elementen die sportpraktijken vorm geven. Een paar voorbeelden: wanneer de subsidie
van de Sportimpuls inhoudt dat er tijdelijk meer geld is (een verandering in een van de materiële componenten van de praktijk) en
verder verandert er niets, dan is er een grote kans dat de praktijk weer
terugvalt naar de oude manier van functioneren als deze middelen
ophouden met stromen. Worden de subsidiemiddelen daarentegen
gebruikt om de vaardigheden van organisatoren van sportactiviteiten
te verbeteren (onderdeel van de component competenties), dan is
mogelijk een blijvende verandering bewerkstelligd. Deze nieuwe competenties kunnen immers ook na het wegvallen van de subsidie van
invloed blijven op het functioneren van de praktijk, als op basis van
verbeterde organisatorische vaardigheden blijvend andere, meer of
betere verbindingen tussen de samenstellende delen kunnen worden
vormgegeven. Denk aan het verschil tussen iemand geld geven of
hem leren om zelf geld te vinden. Kan nu ook nog een duidelijk oorzakelijk effect worden aangetoond van een Sportimpuls-project of
de inzet van een buurtsportcoach op bijvoorbeeld sportdeelname
van kansarme groepen, dan neemt de betekenis van de praktijk toe,
en daarmee de wenselijkheid of noodzaak om in de samenstellende
delen en verbindingen tussen die delen te blijven voorzien.

Naar lokale effectmeting
Op grond van het voorgaande beschouwen we het landelijk beleid
als effectief als op het lokale niveau de inzet van buurtsportcoaches
en Sportimpuls-projecten tot blijvende veranderingen leidt, passend
bij de lokaal gedefinieerde doelstellingen. De inzet van buurtsportcoaches is effectief als dit leidt tot een blijvende verandering in de
vormgeving van lokale sport(beleids)praktijken. Dat kán een blijvende verandering in sport- en beweeggedrag op individueel niveau
zijn, maar kan ook betekenen (afhankelijk van wat lokaal als doelstelling is geformuleerd) dat bijvoorbeeld samenwerking tot stand
is gekomen tussen zorginstellingen en sportverenigingen of dat het
sportaanbod bij scholen is verbreed en/of een kwaliteitsimpuls heeft
gekregen. Iets algemener geformuleerd is de vraag of de regeling
buurtsportcoaches ertoe leidt dat in het lokale beleid minder accent
wordt gelegd op accommodaties (de hardware), en meer op organisatorisch vermogen (orgware) en nieuw, doelgroepgericht aanbod
(software). Sportimpuls-projecten kunnen effectief zijn op individueel niveau, wanneer projecten aanzetten tot blijvend ander sporten beweeggedrag. Het verplichte gebruik van beschreven projecten
van de Menukaart Sportimpuls moet hieraan bijdragen.
De zorg over de financiële borging is in beide gevallen dat een materiële component uit de sportpraktijk, die de impuls tot gedragsverandering geeft, in omvang afneemt of geheel wegvalt. In beide gevallen
houdt dit in dat voor een blijvende verandering in een sportpraktijk,

het beleid ook moet ingrijpen op de competenties en betekenisgeving in de betreffende sportpraktijk. Die dienen zodanig te veranderen, dat ze ofwel het verlies aan financiën kunnen compenseren,
ofwel uitgerust zijn om alternatieve financiële bronnen aan te boren.
Een voorbeeld van het eerste is dat bij een sportvereniging vrijwilligers over de kennis en vaardigheden gaan beschikken waarvoor
gedurende het project met subsidiegeld een professional werd ingehuurd. Een voorbeeld van het tweede is dat de impuls ertoe leidt dat
competenties worden ontwikkeld om projecten financieel zelfvoorzienend te laten zijn of sponsoren aan projecten te binden.
Het door de minister aangekondigde “effectonderzoek in een representatieve streekproef” van gemeenten wordt in de komende anderhalf jaar uitgevoerd door het Mulier Instituut en acht hogescholen
(Hanzehogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys
Hogescholen, Windesheim, Hogeschool Inholland, Hogeschool van
Amsterdam, HZ University of Applied Sciences en De Haagse Hogeschool). Het eindrapport zal in het najaar van 2017 verschijnen.
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1. De Sportimpuls (9 miljoen euro rijksgeld in 2015) biedt subsidie voor lokale
sport- en beweegaanbieders (vooral sportverenigingen) voor projecten met
een maximale looptijd van twee jaar, die als doel hebben mensen langdurig in
beweging en aan het sporten te krijgen. Daarbij wordt vooral gedacht aan
mensen die niet of nauwelijks sporten of bewegen en die met een tijdelijke
prikkel (het gesubsidieerde project) tot een structurele gedragsverandering op
individueel niveau (van niet bewegen/sporten naar structureel wel bewegen/
sporten) dienen te worden verleid. Bij de regeling ter bevordering van de
aanstelling van buurtsportcoaches gaat het in 2015 om 58 miljoen rijksgeld,
vermeerderd met 87 miljoen aan lokale middelen.
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Een beetje meer denken
Je kan tegenwoordig geen sportbeleidsnota meer openslaan of
er wordt gesproken van “de sportconsument”. Die eist service,
kwaliteit, klantgerichtheid, flexibiliteit en shopt naar hartenlust van
sport naar sport. Een uitdaging kortom voor de vereniging, die
uiteraard niet voldoende flexibel is en te weinig oog heeft voor
kwaliteit. Daarnaast zou het sportconsumentisme de bijl aan de
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wortel zijn van de vereniging, met zijn afhankelijkheid van toegewijde vrijwilligers.
In zijn proefschrift From participation to consumption veegt Jan-Willem van der
Roest de vloer aan met dit simplistische denken. Ook in zogeheten ‘moderne’
verenigingen spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De leden van die verenigingen zijn niet ‘consumentistischer’ dan leden van klassieke verenigingen, en
er is volgens Van der Roest nauwelijks bewijs dat leden van sportverenigingen
zich in toenemende mate consumentistisch opstellen.
Nu valt op die laatste stelling nog wel wat af te dingen – zie de opmars van de fitnessindustrie – maar afgezien daarvan heeft Van der Roest een punt: we denken
veel te eendimensionaal en doen geen recht aan de complexiteit van de realiteit.
We plakken labels op zaken die veelzijdig zijn en leggen relaties tussen kwes-

ties die geen verband houden. Individualisering betekent niet dat mensen niet
sociaal meer zijn, het betekent dat ze zelf vorm willen geven aan hun sociabiliteit. Individualisering is ook niet per se een bedreiging voor een sportclub, het
uiteenvallen van veel andere verbanden biedt juist kansen voor de sport met
al zijn verbindingskracht. En langs dezelfde band: privatisering betekent niet
alleen meer commercie, maar ook meer zelfredzaamheid en daarmee vrijwilligerswerk. Geen tijd is zelden een reden om niet aan sport te doen, maar geeft
aan dat sport laag op het prioriteitenlijstje staat. Commercie in de sport is niet
van nu, maar staat aan de oorsprong van de moderne sport.
De werkelijkheid is complex. Dat vereist een zorgvuldige analyse. Die tijd gunnen
we ons steeds minder. We beschikken over meer informatie dan ooit, maar
nemen nauwelijks de tijd om die tot ons te nemen. Maar wie aan de oppervlakte
blijft, dringt niet door tot de kern. De sport is meer van het doen dan van het
denken, hoorde ik ooit iemand zeggen. Maar een beetje meer denken laat je
zo veel meer doen.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut
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