WWW.SPORTENSTRATEGIE.NL

bestuiving waar nodig en de beste
balans vinden tussen ondersteunen
en (door)ontwikkelen.
• Afstemming
3. De afstemming tussen verenigingsondersteuners kan worden verbeterd.
De aanzetten die hiervoor binnen het
SPIN-project zijn gegeven, lijken wat
weggeëbd. Gemeenten hebben hun
sportbeleid verbreed en een grotere
rol gekregen in de ondersteuning.
Nieuwe afstemmingsimpulsen zijn
wel gegeven vanuit het programma
Veilig Sportklimaat. De situatie verschilt van regio tot regio.
• ‘Matchen’
4. Niet alle clubs willen worden ondersteund en soms is er geen klik tussen
de personen of met het aanbod van
VO. Het is een kunst om te zorgen
voor de juiste mensen op de juiste
plaats.
• Onafhankelijk
5. Een opdracht die van bovenaf wordt
opgelegd of werken vanuit de ‘budgetstand’ kan te sturend zijn in het
gesprek met een vereniging. In VO is
het van belang om als onafhankelijk
persoon aan de tafel te kunnen zitten
en per situatie te kunnen bekijken
wat wel of niet nodig is.
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De voortrazende innovatie op ICT-gebied
biedt kansen om het sportadvieswerk te
versterken, kennis te delen, inspanningen
te verbinden, bruggen te slaan tussen
sport en andere sectoren en te innoveren
op het gebied van accommodaties en
attributen
Clubs zullen daarom blijven uitzien naar
externe ondersteuning. Te voorzien is dus
dat de behoefte aan verenigingsondersteuning zich blijft voordoen.
De verenigingsondersteuning zal naar verwachting een meer gevarieerd karakter
krijgen. Verenigingen zullen nog steeds
gebaat zijn met advies gericht op ‘meer
vrijwilligers in korte tijd’ of met een kritische blik op hun jeugdbeleid. Juist de
meer complexe opgaven van sportverenigingen, bijvoorbeeld in verband met een
verbrede maatschappelijke rol, vragen
om een langere periode van ondersteu-

ning om bij één club een ingrijpend veranderingsproces te begeleiden.
Aan de kant van de ondersteuners zien de
geïnterviewden ontwikkelingskansen. In
de eerste plaats door verdere professionalisering van het adviesvak. Aan kennisontwikkeling en -uitwisseling kan nog het
nodige worden gedaan. Ondersteuners
zouden elkaar meer kunnen opzoeken en
zich nadrukkelijker in een netwerk kunnen
organiseren. Het beter publiceren van ervaringen en resultaten in de vorm van cijfers, statistieken en verhalen kan tot versterking van een effectieve aanpak leiden.

31

De voortrazende innovatie op ICT-gebied
biedt kansen om het sportadvieswerk te
versterken, kennis te delen, inspanningen
te verbinden, bruggen te slaan tussen sport
en andere sectoren en te innoveren op het
gebied van accommodaties en attributen
(denk aan apps, digitalisering).
De effectiviteit van de ondersteuning zou
erbij gebaat zijn wanneer meer (lokaal)
maatwerk kan worden geboden, gebaseerd op segmentering van clubs naar
ambities, behoeften en capaciteiten.
Aansluiten bij het DNA van de club is
het devies. Bij een selectie van clubs zou
kunnen worden gekozen voor een langere periode van betrokkenheid bij een
vereniging die zich als partner in lokaal
beleid begeeft. Ook een ontwikkeling naar
vormen van interim-management wordt
mogelijk geacht, waarbij bijvoorbeeld tijdelijk ervaren bestuurders van buiten een
rol in de club op zich nemen.
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Dit artikel is een verkorte weergave van
hoofdstuk 12 uit het Brancherapport Sportverenigingen van het Mulier Instituut dat dit najaar
verschijnt. De lijst van aangehaalde bronnen is
op te vragen bij de auteurs.

Perspectief voor de toekomst
De druk op sportverenigingen om zich
te ontwikkelen tot open, meer publieke
organisaties neemt van verschillende
kanten toe. De geïnterviewden noemen
veelvuldig de veranderende lokale rol voor
sportverenigingen en in het bijzonder de
mogelijke betekenis van sportclubs voor
het sociale domein (participatie, gezondheid, leefbaarheid, educatie). Dat betekent
ook nieuwe kansen voor veel sportclubs.
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De hogere verwachtingen ten aanzie van
de sportvereniging zijn voor veel clubbesturen ook een opgave. Soms zullen
ze niet eens hierop willen inspelen en
kiezen ze voor een toekomst als ‘traditionele’ vereniging, soms is de intentie
van vernieuwing er wel, maar ontbreekt
het aan capaciteiten om dit te realiseren.
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Waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot
meer sporten leidt
Het is een mooie zondagochtend in
augustus. Vanaf een bankje kijk ik uit
op een dijkje met gelig gras, dorstige
bomen en een gravelpad met beweegtoestellen. In het halfuur dat ik op het
DOOR RICK PRINS
bankje zit, zie ik niemand. Niet echt een
beweegvriendelijke omgeving.
Ik stap weer op m’n racefiets. Op een braakliggend
toekomstig bouwterrein zie ik een groepje twintigers
en dertigers met plezier door stoffig zwart zand tijgeren. Het zwarte stof plakt als camouflage op hun
gezicht: Vinex-krijgers. Best een beweegvriendelijke
omgeving.
Voor mij is een omgeving beweegvriendelijk als daarin
wordt bewogen. Een omgeving moet de gelegenheid
bieden om te bewegen. Dat kan een sportveld zijn,

een rijtje beweegtoestellen of een stoffig braakliggend
terrein. Tegelijkertijd trekt zelfs het nieuwste van het
nieuwste op het gebied van beweegtoestellen niet vanzelf sporters aan. Laat staan niet-sporters. De fysieke
omgeving is belangrijk om te bewegen, maar om mensen
in beweging te krijgen is meer nodig: georganiseerd
aanbod en gemotiveerde mensen.
Pas als gelegenheid, georganiseerd aanbod en gemotiveerde gebruikers in balans zijn, wordt beweeggedrag gemaximaliseerd. Dit is in de wetenschap al langer
bekend. Mijn onderzoek laat zien dat jongeren het meeste
sporten als ze gemotiveerd zijn om te sporten én de
buurt voldoende sportaccommodaties (gelegenheid)
heeft. In ander onderzoek is de aanleg van twee basketbalveldjes bestudeerd. Eén van de veldjes werd niet
gebruikt, het andere juist wel. Het verschil tussen beide

veldjes? Alleen op het succesvolle veldje was georganiseerd sportaanbod. Daar is de balans gevonden.
Als we een beweegvriendelijke omgeving willen vormgeven, dan zou dat een zoektocht naar een balans van
gelegenheid, aanbod en behoefte moeten zijn. Toch
ligt de focus van het beweegvriendelijker maken van
de omgeving vaak alleen op het bieden van gelegenheid. Om de vruchten van beweegtoestellen en hardlooproutes te plukken, moet het motiveren van mensen
en het bieden van georganiseerd aanbod ook aandacht
krijgen. Daarom, morgenavond om half acht: bootcamp
bij het dijkje met gelig gras, dorstige bomen en verlaten beweegtoestellen. Wie zie ik daar?
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