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It’s all in our game
Over sportbusiness en sportief ondernemerschap
Op 9 december 2011 sprak Mark van den
Heuvel, lector iMotion of Sportbusiness aan
de Fontys Economische Hogeschool Tilburg,
zijn lectorale rede uit. Daarin ging hij in op de
toenemende commercialisering van de sport
én de grotere rol van de overheid in de sport
in de afgelopen twintig jaar. Daarnaast werkte de nieuwe lector een concept uit van sportief ondernemerschap dat past bij de toename van de publieke en private ‘sportbusiness’.
In dit artikel de hoofdlijnen van zijn rede.
Door Mark van den Heuvel

Het vertrekpunt van mijn rede was de constatering dat het in
Nederland jarenlang dominante ‘Rijnlandmodel’ in de sport,
met zijn nadruk op wedstrijdsport, sportverenigingen en communitysport, in de afgelopen twintig jaar gezelschap heeft
gekregen van het Anglo-Amerikaanse model van de sport, met
zijn nadruk op sportbusiness, ondernemerschap, professionalisering en mediasport. In deze context wordt de sport door
consumenten, bedrijven en beleidsmakers niet meer alleen
geassocieerd met lichamelijke opvoeding of recreatie, maar
ook en steeds meer met gezondheid, economie, events, lifestyle en stedelijke ontwikkeling. Het is deze dynamiek die ook
in de naam van mijn lectoraat – iMotion of Sportbusiness –
tot uiting komt en onderwerp van onderzoek en onderwijs is.

Sportbusiness, media en entertainment

Waar voorheen de sport in Nederland vooral behoorde tot
het publieke domein, is vanaf het begin van de jaren negentig sprake van een commercialisering van de sport, als onderdeel van een meeromvattende commercialisering van de vrije
tijd. Voorbeeld van deze ontwikkeling is de grote populariteit van hardloopevenementen. Hardlopen is sportbusiness geworden, met een groot publiek en grote bedrijven als
sponsor. Tegelijkertijd appelleren deze evenementen aan de
behoefte aan collectieve beleving in een geïndividualiseerde
samenleving.
Andere verschijningsvormen van de commercialisering van
het sportaanbod zijn de opkomst van fitness en de ontwikkeling die kan worden aangeduid als de indoorisation of outdoor sports: het aanbieden van outdoorsporten in een veilige,
gecontroleerde en commerciële omgeving. Vanuit het lectoraat wordt de ontwikkeling van dit relatief nieuwe sportaanbod in een promotieonderzoek geanalyseerd.
Bij de commercialisering van de sport kunnen de media niet
onbesproken blijven. Het gelukkige huwelijk tussen sport en
media houdt nog altijd stand. Een volgende stap in dit proces
van mediasport is het exploiteren van sportwedstrijden via de
decoder ofwel door betaalzenders. Deze vorm van commercialisering roept de vraag op naar de mate waarin mediasport een
publiek goed is. Interessant in dit verband is de uitspraak van
Het Europees Hof van Justitie dat EU-lidstaten het uitzenden
van een WK of EK voetbal via betaalzenders kunnen verbieden. Volgens het Hof zijn dergelijke kampioenschappen van
een dermate groot belang voor de samenleving, dat iedereen
het recht heeft ze kosteloos te kunnen bekijken op landelijke
commerciële of publieke zenders. Daarnaast is op het terrein
van sport de vraag relevant in hoeverre nieuwe media kansen bieden aan sportorganisaties om bijvoorbeeld zelf content
te produceren en te exploiteren.
Tot slot zal ik aandacht besteden aan sportsponsoring. Met de
professionalisering van de sportsponsoring neemt bij sponsors
ook de behoefte aan inzicht in de return on investment (ROI)
toe. Vanuit het lectoraat wordt promotieonderzoek gedaan
naar de wijze waarop de ROI van sportsponsoring in kaart
gebracht kan worden.

Ondernemende overheid

Wie denkt dat de overheid als gevolg van de commercialisering van de sport op de achtergrond is geraakt, heeft het mis.
De totale overheidsuitgaven aan sport zijn in de afgelopen
tien jaar sterk gestegen en er zijn meer wetten, regels, investeringen, projecten en door de overheid ondersteunde evenementen met betrekking tot sport dan ooit. De overheid wil
met sport maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Deze

instrumentalisering leidt voor een deel tot “gulzig bestuur”, om
een term van bestuurskundige Willem Trommel te gebruiken.
De achtergrond van gulzig bestuur is dat de overheid vreest
haar grip op de werkelijkheid te verliezen. Het verdwijnen van
het ideaal van de verzorgingsstaat, van gezag en traditie en
van sociaal kapitaal leidt ertoe dat de overheid via interventies die grip probeert terug te krijgen. Die instrumentalisering
komt ook in de sport tot uiting. Via de sport wil de overheid
vat krijgen op het vraagstuk van overgewicht en preventief
gezondheidsbeleid voeren; zij wil via sportprojecten de leefbaarheid en integratie in wijken vergroten en via het stimuleren van topsport nationale identiteit en binding versterken.
De instrumentalisering van sport leidt zeker tot positieve
resultaten, maar er zijn ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Het gevaar van een beleidsmatige potpourri ligt op de
loer, waarbij sportbeleid, welzijnsbeleid en gezondheidsbeleid
op één hoop worden gegooid. Daarnaast wordt bestuurlijke
gulzigheid vertaald in enorme en bijna onhaalbare ambities,
zoals een sportdeelnamecijfer van 70 à 75 procent. Weinigen
vragen zich af wat nu precies zo’n percentage betekent en wat
we dan hebben bereikt, afgezien nog van de problemen die
met het meten ervan gepaard gaan.
Instrumentalisering en gulzig bestuur kunnen ook leiden tot
een normatieve benadering van sportverenigingen. Hiermee
wordt de situatie bedoeld dat de overheid sportverenigingen
ondersteunt of wellicht sancties oplegt, al naargelang zij beantwoorden aan de maatschappelijke taak die de overheid hen
oplegt. In zo’n situatie wordt de kernactiviteit van een vereniging, namelijk het aanbieden van sport, niet meer als voldoende gezien om volledig gewaardeerd te worden.
Het gaat erom deze ontwikkelingen te problematiseren en
na te gaan waar de overheid effectief kan opereren ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken, en waar wellicht de
markt effectiever kan opereren.

Sportief ondernemerschap

Ondernemerschap kan breed worden gedefinieerd, zowel in
termen van privaat als publiek ondernemerschap. Daarnaast
dient in het concept van sportief ondernemerschap plaats te
zijn voor corporate social responsibility, eenvoudig te omschrijven als de verantwoordelijkheid van organisaties voor hun
impact op de samenleving. Deze uitgangspunten leiden tot
de volgende definitie van sportief ondernemerschap:
Het ondernemen in sportieve activiteiten:
1. vanuit een sportgeoriënteerde missie en visie;
2.	actief op zoek naar een balans tussen het realiseren van
sportieve waarden en maatschappelijke waarden;
3.	en naar een balans tussen deze sportieve/maatschappelijke waarden enerzijds en de noodzakelijke (bedrijfs)economische doelstellingen van de onderneming anderzijds.
Het lectoraat iMotion of Sportbusiness positioneert zich binnen deze dynamiek via onderwijsontwikkeling, onderzoek
en kennisverspreiding. Concreet ontwikkelt het onder meer
nieuwe onderwijsmodules (zoals een minor en het vak Sport en
Economie), wordt er een tweetal promotieonderzoeken verricht
en doet het onderzoek naar de economische impact van sport
evenementen. Verder wil het nieuwe onderzoekslijnen ontwikkelen op het terrein van sport, media en ondernemerschap.
Mark van den Heuvel is lector iMotion of Sportbusiness aan de Fontys
Economische Hogeschool Tilburg. De lectorale rede is te downloaden via
http://www.feht.nl/lectoraat.
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Boer
zoekt
sporter
Het bestbekeken televisieprogramma van 2011 was Boer
zoekt Vrouw. 5,4 miljoen kijkers zagen op 30 januari van
dat jaar hoe girl next door Yvon Jaspers stoere boeren
aan frisse meiden koppelde. Boer zoekt Vrouw is daarmee hét kijkcijferkanon van de publieke omroep. In 2010
en 2009 werden Yvons boeren ook al het meest bekeken. In 2010 dan uiteraard na negen WK-wedstrijden
en drie olympische schaatswedstrijden.
Want dat is de realiteit: in de even jaren overheerst de
sport (voetbal, schaatsen) de tv-toptiens. Voor 2012 zal
dat, nu Oranje zijn groepswedstrijden in het desolate
Oekraïne speelt en een nieuwe Oranjemars er niet echt
inzit, niet anders zijn. En dan zijn er nog de Spelen van
2012. In 2008 was de belangstelling voor Peking, vanwege het tijdverschil, tamelijk mager. Alle spektakel ten
spijt trok de openingsceremonie slechts 2 miljoen kijkers. Daarmee belandde het dat jaar op een bescheiden
82ste plaats. Vier jaar daarvoor, in Athene, trok DJ Tiësto
nog 3,9 miljoen mensen (16de). 3,7 miljoen mensen zagen
Pieter van den Hoogenband zich naar het goud op de
100 meter vrije slag zwemmen (19de). Londen, zo schat
ik in, gaat alle televisierecords breken. Omdat er geen
tijdverschil is, omdat we ons thuis voelen bij Engelse
televisie, en omdat Londen nu eenmaal iets magisch
heeft (evenals Sir Seb Coe).
In de oneven jaren echter moet de sport concurrentie dulden op de buis. In de top 25 van 2011 vinden
we naast Boer zoekt Vrouw veel The Voice of Holland
(vijf keer!) en ‘plat’ amusement (De TV Kantine, KRO
De Reünie, Ik hou van Holland, ’t Spaanse Schaep, Ushi).
Hoogst genoteerde sportuitzending was de CL-finale.
Barça-ManU trok op 28 mei 2011 3,4 miljoen kijkers (8ste).
De belangstelling voor de zes kwalificatiewedstrijden
van Oranje was mager. Bestbekeken uitzending was
Nederland-Hongarije (2,8 miljoen kijkers, 18de).
Toch laat de sport ook in de oneven jaren zijn invloed
gelden. Het succes van Boer zoekt Vrouw schuilt hem
niet alleen in het ‘concept’, maar vooral ook in de programmering. Al jarenlang wordt het programma op
zondag uitgezonden, kort na het eredivisievoetbal. Zo
volgde de topuitzending van 30 januari 2011 op TwenteFeyenoord (2-1) en ging aan die van 8 november 2009
Twente-Ajax (1-0) vooraf. Het beeld is niet moeilijk uit
te tekenen. Eerst mogen de mannen met het bord op
schoot hun jongensdromen herbeleven. Daarna, als de
vaat is gedaan, is het de beurt aan de vrouwen, om met
een kopje thee hun romantische hoop nieuw leven in
te blazen. Maar misschien doe ik daar de moderne
werkelijkheid geen recht mee. Tegenwoordig kijken
ook vrouwen voetbal, net zoals er mannen zijn die de
boel opruimen of meezwijmelen met Boer zoekt Vrouw.
Gewoon voor de gezelligheid. Of omdat ze Yvon leuk
vinden. Al zullen ze geen van beide ooit toegeven. Daar
blijven het dan toch weer mannen voor.

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

Het lezen waard
Titel: Van evenbeeld tot tegenpool. Over de imago’s van vijftien sporttakken volgens de Nederlandse bevolking
Auteurs: Paul Hover en Marcia de Jong
Uitgegeven door: Mulier Instituut, Utrecht
Gelezen door: Justus Beth
Het moet wel een beetje stoer zijn, maar niet te gevaarlijk. Liefst niet elitair, maar gewoon gezellig. En gezond
natuurlijk. Aan welke sport denk je dan?
Het imago van een sport is van invloed op de keuze om
er wel of niet aan deel te nemen. Voor de georganiseerde
sport reden genoeg om de imago’s van (de vijftien meest
bekende) sporten in kaart te brengen. Uit het onderzoek
blijkt dat zwemmen bijvoorbeeld wordt gezien als het
best voor de gezondheid. Niet heel verrassend vindt men
golf nog altijd het meest elitair en voetbal een typische
mannensport. Gezelligheid wordt het meest geassocieerd

met volleybal en doorzettingsvermogen met wielrennen.
Het verleiden van inactieven en het behouden van sporters is nog altijd geen eenvoudige opgave. Om hierin
maatwerk te kunnen leveren
zou meer kennis over de imago’s van verschillende sporten
helpen. Ook in het kader van
sportsponsoring lijken het
interessante gegevens. Het
is jammer dat er maar naar
vijftien sporten is gekeken.
En misschien hadden ze in
plaats van de meest bekende,
wel de minst bekende
moeten
kiezen.
Want
waarom zou je niet willen
onderwaterhockeyen?

