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WETENSCHAP ONDERZOEK
De prijs van vrijwilligerswerk
Twee jaar geleden benoemde de Hogeschool van
Amsterdam voormalig Mulier-directeur Jan Janssens
tot lector bij de opleiding Sport, Management &
Ondernemen. Onlangs hield Janssens zijn lectorale
rede, of zoals ze dat in Amsterdam noemen, zijn openbare les. Hij gaf deze een prikkelende titel mee: De
prijs van vrijwilligerswerk. Professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport. Voldoende
reden om hem om tekst en uitleg te vragen.
Door Jan Janssens

Er is in Nederland geen maatschappelijke sector waar het
vrijwilligerswerk zó belangrijk is, als in de sport. Dat is
iets waar de sport trots op is, en met recht. Dat meer dan
een miljoen mensen zich met grote regelmaat en geheel
onbaatzuchtig inzetten om sportactiviteiten te organiseren, begeleiden en ondersteunen, is natuurlijk fantastisch.
Veel mensen beleven een groot genoegen aan de taken die
zij als vrijwilliger uitoefenen. Het is een zinvolle en tegelijk
vaak plezierige vorm van vrijetijdsbesteding. Vrijwilligers
ontwikkelen vaardigheden, doen contacten op, en zorgen
ervoor dat de kosten om te sporten laag blijven. Op het eerste gezicht zijn er alleen maar voordelen. Toch heeft die
dominantie van het vrijwilligerswerk in de sport ook nadelen. Vrijwilligerswerk lijkt niets te kosten, maar er wordt
wel degelijk een prijs voor betaald. Door de vrijwilligers
zelf, door de sporters en door sportaanbieders buiten de
traditioneel georganiseerde sportsector.

Door het stelselmatig opschroeven
van eisen en verwachtingen is sprake
van een toenemende werkdruk en
complexiteit in het functioneren

Vrijwilligersstress en burn-out

Al vele jaren zijn er grote zorgen om sportverenigingen.
Er wordt intern en extern een groeiende druk uitgeoefend.
Soms omdat er nieuwe maatschappelijke claims op verenigingen worden gelegd (kinderopvang, huiswerkbegeleiding,
integratie et cetera). Maar meestal betreft het hogere normen,
eisen en verwachtingen die overal in de samenleving gelden
en waaraan de sportverenigingen en het sportkader zich niet
kunnen en/of (zouden moeten) willen onttrekken. Denk aan
verwachtingen ten aanzien van de hygiëne van kleedlokalen
en kantine, de kwaliteit van sporttechnische begeleiding en
materialen, gedragsregels voor de omgang tussen trainers,
coaches en sporters, zorgvuldige tuchtrechtprocedures en ga
zo maar door. Door het stelselmatig opschroeven van eisen
en verwachtingen is sprake van een toenemende werkdruk
en complexiteit in het functioneren.
Sportverenigingen zijn daarin zeker niet uniek. In de managementliteratuur wordt in dit verband wel gesproken over het
“sjoelbaksyndroom”. Wanneer taken zich opstapelen en de
werkdruk toeneemt, neemt de effectiviteit af en lopen ambities vast, zoals de sjoelstenen in een overvolle sjoelbak. Toch is
de situatie in sportverenigingen ernstiger dan in veel bedrijven en instellingen die kampen met dit syndroom. Binnen

sportverenigingen stapelen zich immers niet alleen taken op,
er is ook nog eens een groeiend gebrek aan kader. De beschikbaarheid en de inzetbaarheid van vrijwilligers in de sport
is, net als in andere sectoren waar met vrijwilligers wordt
gewerkt, afgenomen. Dat tonen de cijfers van verschillende
landelijke onderzoeken, zoals van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Er is ook sprake van een sterke vergrijzing van
het sportkader, zo blijkt uit de Verenigingsmonitor die het
Mulier Instituut al ruim tien jaar onderhoudt.
De ontwikkelingen in Nederland staan niet op zichzelf.
Ook elders staan verenigingen onder druk en bestaat een
vergelijkbare vrijwilligersproblematiek. Steeds meer werk
komt op de schouders van steeds minder mensen. Met als
gevolg veel stress en een fors verloop. Niet alleen in de
werksfeer, ook in het vrijwilligerswerk worden burn-outverschijnselen gerapporteerd. Dat is de tol van het vrijwilligerswerk die de vrijwilligers zelf dragen.

Matige arbeidsvoorwaarden en
carrièreperspectieven

In het traditionele deel van de sportsector wordt veel
gebruikgemaakt van vrijwilligers. Voor sportaanbieders
daarbuiten, die niet of nauwelijks vrijwilligers kunnen
inzetten, is dat lastig. Sportverenigingen die met vrijwilligers werken, maken relatief weinig kosten voor arbeidsintensieve diensten. Ze hebben geen winstoogmerk en
houden de sport voor iedereen toegankelijk. Dat wordt
gewaardeerd want sport is goed, sport moet. Dus helpt de
overheid hen ook nog een handje, door sportaccommodaties beneden de kostprijs beschikbaar te stellen en soms
ook nog subsidies te geven.
Al met al heeft de sport het karakter van een (quasi)collectief goed. Sport mag niet te veel kosten en je mag er eigenlijk
niet aan verdienen. Door deze omstandigheden is er op de
sportmarkt geen volkomen concurrentie en geen optimale
allocatie van schaarse middelen. Ondernemers in de sport
moeten concurreren met sportverenigingen (maar ook met
andere non-profitinstellingen en overheden) die zich (kunnen) onttrekken aan reguliere marktmechanismen. Gegeven
deze omstandigheden is het niet makkelijk om geld te verdienen in de sport, is maatschappelijk verantwoord ondernemen lastig en innovatief ondernemerschap riskant.
Neem de fitnessondernemers. Die opereren min of meer op
dezelfde markt als de sportverenigingen, maar kunnen niet
op vrijwilligersbasis opereren, moeten hun accommodatie
gewoon bij de bank financieren en kunnen geen aanspraak
maken op subsidies. Om toch te kunnen concurreren wordt
zo veel mogelijk gebruikgemaakt van goedkope en minder ervaren c.q. gekwalificeerde arbeidskrachten en wordt,
waar mogelijk, bezuinigd op personeel. Matige arbeidsvoorwaarden en -carrièreperspectieven voor werknemers
in de sportsector – dat is óók de prijs van vrijwilligerswerk.

Sport heeft het karakter van een
(quasi)collectief goed: het mag niet
te veel kosten en je mag er eigenlijk
niet aan verdienen

Gebrekkige kwaliteit

Ten slotte ondervinden ook de sporters nadelen van het vrijwilligerswerk. Door het beknibbelen op personeelskosten
is de begeleiding van sporters in het commerciële segment
van de sportsector vaak gebrekkig. In de traditionele sportwereld is dat eigenlijk niet anders. Want de verenigingssport
is dan wel lekker goedkoop en laagdrempelig, maar zowel
in organisatie als sporttechnische begeleiding schieten veel
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Beweegnota?
Op 28 oktober 2005 liet
Marcel Sturkenboom, tijdens een mooi en groots
debat bij de prestigieuze
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, zich ontvallen dat de nieuwe nota Tijd
voor Sport hem maar weinig aanstond. “Het lijkt wel
een beweegnota”, brieste de toenmalige NOC*NSFdirecteur. Dat was tegen het zere been van Roel Bekker.
Bekker, destijds secretaris-generaal bij VWS en ook
nooit te beroerd om een steen in de vijver te gooien,
stelde dat de sport zich niet zo als een “rupsjenooitgenoeg” moest gedragen en zich wel eens wat tevredener mocht tonen met de gestegen budgetten.
Bijna zes jaar later is de door Sturkenboom verfoeide
beweegnota realiteit geworden. Artikel 46 van de
begroting van VWS voor 2012 heeft niet meer ‘sport’
als onderwerp, maar ‘sport en bewegen’. De belangrijkste toetssteen voor de voortgang van het beleid is
niet het percentage sporters, maar het aandeel mensen dat voldoende beweegt.
Het is de logische volgende stap in een ontwikkeling
waarin het discours van de gezondheidszorg steeds
dominanter wordt in de sport. Er zijn voldoende redenen om die ontwikkeling met de nodige argwaan te volgen. De gezondheidszorg is hecht en goed georganiseerd. Met zijn megabudgetten hoeft het geen boodschap
te hebben aan de spielerei van de sport. Bovendien, sport
gaat over veel meer dan alleen over gezondheid.
De paradox echter is dat met de verbreding van het
sportbegrip, gevestigde partijen in de sport weinig
te klagen hebben over de sportbelangstelling van de
overheid. De ‘georganiseerde sport’ leidt het grote
‘Veilig sportklimaat’-programma. Eerder dit jaar kregen bonden nog 4 miljoen toebedeeld uit overgebleven middelen. En terwijl natuur, recreatie en cultuur
geconfronteerd worden met forse bezuinigingen, blijven de budgetten voor ‘sport en bewegen’ nog lichtjes
groeien – althans bij de rijksoverheid.
Groeiende politieke aandacht, stijgende budgetten. Zie
daar de winst van de verbreding van sport naar sport
en bewegen. Een oud economisch gezegde luidt echter
dat ‘a free lunch’ niet bestaat. Voor niets gaat de zon op.
Over een jaar of tien zal blijken of de sport een rekening
moet betalen voor de omarming van de gezondheidszorg, en zo ja, waar die rekening uit bestaat. Tegen die
tijd zou ik Sturkenboom en Bekker – of hun equivalenten – graag weer eens met elkaar in debat zien gaan.

Koen Breedveld
Directeur W.J.H. Mulier Instituut
sportverenigingen tekort. Vrijwilligers worden doorgaans niet
geselecteerd op grond van hun expertise en kwaliteit maar op
basis van hun beschikbaarheid en hun bereidheid taken te verrichten. Het vrijwilligerskarakter is vervolgens een belangrijk
en geldig excuus voor het ontbreken van service en kwaliteit
in de vereniging. Voor kritiek is weinig ruimte. Die kan altijd
worden gepareerd met de uitnodiging om het voortaan dan
maar zelf beter te doen. Ook dat is de prijs van vrijwilligerswerk, inbegrepen in de lage contributie.
Jan Janssens is socioloog en politicoloog. Hij is lector Sportbusiness Development aan de opleiding Sport, Management & Ondernemen van de Hogeschool
van Amsterdam. De volledige tekst van zijn lectorale rede is te downloaden via
http://www.hva.nl/onderzoek/lessen.htm.
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Jan Janssens.

Nog voor het proefschrift op 16 september verdedigd
werd, was het al het lezen waard. Al is het alleen al omdat
de artikelen waarop het proefschrift gebaseerd is, al in
een aantal grote en gerenommeerde wetenschappelijke
tijdschriften hebben gestaan. Zoals Health Policy (2011)
en American Journal of Preventice Medicine (2010). De uitkomst? Multisectoraal beleid op omgevingsfactoren die
gericht zijn op het beïnvloeden van de fysieke activiteit
van kinderen staat nog in de kinderschoenen.

Het proefschrift beschrijft duidelijk hoe vanuit elk oogpunt is gekeken naar de rol van omgevingsfactoren op het
beweeggedrag van kinderen. Op maar liefst 42 basisscholen in vier grote steden vulden in totaal 3.449 kinderen
en 6.601 ouders een vragenlijst in. De vragen gingen niet
alleen over het sport- en beweeggedrag, maar ook over
reizen van en naar school en de fysieke en sociale (on)mogelijkheden die kinderen hebben om buiten te spelen.
Belangrijk onderdeel van het proefschrift is de beleidsanalyse. Hieruit blijkt dat de multisectorale aanpak nog
in de kinderschoenen staat. Mogelijke verbeteringen zijn
het vergroten van het bewustzijn bij andere beleidssectoren en het zogenaamd definiëren van het probleem
eigenaarschap. Genoeg te doen dus!

