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Voorwoord
Ik ben van jongs af aan een liefhebber van sport. Mijn vader nam mijn jongere broers en mij mee
naar de club in Schiedam waar hij zelf voetbalde en in zijn jonge jaren had gecricket, RKSV Excelsior
'20. Bijna vanzelfsprekend werd ik ook lid toen ik de leeftijd had bereikt om in de pupillen te gaan
voetballen. Op zondagen gingen we regelmatig naar wedstrijden van het eerste voetbalelftal. In de
zomer bezochten we cricketwedstrijden. Toen mijn broers en ik op een dag werden gevraagd eens te
komen trainen, waren we ook voor die sport gewonnen.
Bij Excelsior '20 raakte ik onbewust vertrouwd met de verbindende en vormende kracht van het
verenigingsleven. Ik begon stukjes te schrijven voor het clubblad, werd jeugdleider, jeugdtrainer,
redactielid van het clubblad, barman, commissielid, bestuurslid, lid van de raad van Elf en zelfs Prins
Carnaval. Ik ontdekte wat ik leuk vond en waar ik goed in was. Ik leerde mensen kennen en mensen
leerden mij kennen. Hoewel ik al 23 jaar weg ben uit Schiedam voelt de vereniging nog steeds als een
warm bad als ik er terugkom.
De liefde voor het (sport)verenigingsleven is gebleven, zo niet gegroeid, en ik kom de laatste jaren in
Utrecht vaak en graag bij omnivereniging usv Hercules, waar mijn kinderen voetballen en tennissen
en waar ik zelf tennislid ben geworden. Sinds vorig jaar ben ik ook elftalleider van een
seniorenvoetbalteam. Ik kom altijd bekenden tegen, er zijn meestal jongeren en ouderen aan het
sporten en ik vind het heerlijk om langs de lijn of aan de bar een praatje te maken. Gelukkig ben ik
daarin niet de enige. Ik heb gezien hoe mensen verknocht kunnen raken aan een vereniging en die
club beschouwen als hun tweede huis. Ik kijk bij een bezoek aan andere sportverenigingen dan ook
altijd om me heen en herken de clubmensen in één oogopslag. Zij zijn er thuis. Je kunt bijna het
bloed in clubkleuren door hun aderen zien stromen.
Mijn vader en mijn ex-collega Ruud Bruijnis waren twee mensen die clubbloed in de aderen hadden,
maar door ouderdom, respectievelijk ziekte, niet meer in staat waren hun club regelmatig te
bezoeken. Ik wilde die onmogelijkheid in het kader van mijn afstuderen nader onderzoeken. Tijdens
mijn literatuuronderzoek kwam ik tal van andere interessante zaken tegen die ook betrekking
hebben op het reilen en zeilen bij een amateursportvereniging. Toen eerst Ruud Bruijnis overleed (20
januari 2018) en vervolgens mijn vader (23 februari 2018), had de wens met het aanvankelijke idee
verder te gaan plaats gemaakt voor een ander onderzoek. Het laatste duwtje in die richting kreeg ik
van Maarten van Bottenburg. Hij spoorde me aan op de ingeslagen weg door te gaan. Dat advies kon
en wilde ik niet negeren.
Bovenstaande bespiegelingen laten onverlet dat ik bijzonder dankbaar ben voor de lessen in
sportliefde die ik van mijn vader en Bruijnis heb mogen ontvangen. Deze scriptie is in de eerste plaats
aan hen opgedragen.
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Managementsamenvatting
Voetbal is in veel landen een populaire sport met een groot bereik en een toenemende
maatschappelijke functie. Amateurvoetbalverenigingen proberen met nieuwe voetbalvormen
nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Vrouwen en meisjes, G-voetballers,35-plussers en 45plussers zijn daarvan voorbeelden. Walking football voor 60-plussers is de jongste loot aan de
voetbalstam.
Amateurvoetbalverenigingen creëren op vier verschillende manieren waarde: sportief, cultureel,
financieel en in toenemende mate ook maatschappelijk. De druk op de verenigingen neemt toe en
veel van hen hebben moeite met het vinden van vrijwilligers.
Het aantal ouderen neemt wereldwijd snel toe. Ouderen hebben een langere levensverwachting, ze
zijn langer fit, welvarend en hebben minder kinderen en kleinkinderen dan voorgaande generaties.
Zingeving, dingen doen die voor hen van waarde zijn, speelt in hun derde levensfase een belangrijke
rol.
Dit onderzoek stelt de vraag in hoeverre amateurvoetbalverenigingen met hun gevarieerde aanbod
ouderen aan zich kunnen binden in het licht van de begrippen waardecreatie en zingeving. Op basis
van deze begrippen zijn drie mogelijke rollen voor de ouderen centraal gesteld: als actieve sporter,
als toeschouwer bij een kleinkind en als vrijwilliger. Door middel van een kwalitatief onderzoek onder
zes amateurvoetbalverenigingen in de stad Utrecht zijn data verzameld.
Uit het onderzoek blijkt dat de grootte en samenstelling van de vereniging een belangrijke rol speelt
bij het al dan niet willen of kunnen benaderen van ouderen. Verenigingen die een breed aanbod aan
voetbalactiviteiten hebben, waaronder jeugd, zien 'walking football' wel zitten. Kleinere
verenigingen zien de nieuwe voetbaltak (nog) niet zitten.
De beschikbaarheid van vrijwilligers en accommodatie speelt een rol bij het toenadering zoeken tot
ouderen. Enkele verenigingen verklaren dat ze geen idee hebben hoe ze de groep ouderen moeten
benaderen. Alle verenigingen in het onderzoek zijn bereid zelfvoorzienende activiteiten van ouderen
te faciliteren, mits het gaat om leden of bekenden van de club. Verder blijkt dat de helft van de
verenigingen waarde hecht aan binding met de club alvorens een oudere een rol kan krijgen als
vrijwilliger. Sommige verenigingen geven de voorkeur aan vrijwilligers die zich committeren voor
bepaalde tijdstippen of diensten.
Het blijkt dat de band tussen grootouders en kleinkinderen steeds intenser is geworden. Deze innige
band leidt ook tot meer wedstrijdbezoek van grootouders bij hun kleinkinderen. Daarvan gaat ook
een kalmerende werking uit, die door verenigingen wel wordt herkend, maar nog niet wordt benut.
Het onderzoek eindigt met aanbevelingen voor koepelorganisaties, overheden en amateurvoetbalverenigingen. Het is wenselijk dat clubs hulp kunnen krijgen wanneer ze de doelgroep
ouderen willen benaderen. Verder is het aan te bevelen dat clubs het idee van de loyale,
clubgebonden vrijwilliger in een modern jasje steken. Persoonlijk aangeboden overzichtelijk
vrijwilligerswerk biedt meer kans op succes dan een vacature voor een clubgebonden vrijwilliger op
de website van de club.
Nader onderzoek is nog gewenst naar onder andere de rolverdeling van opa's en oma's bij
amateurvoetbalverenigingen, hun kalmerende uitstraling op bijvoorbeeld hun eigen kinderen, de
communicatie tussen verenigingen en de ouderen, de betrokkenheid van allochtonen en de waarde
van binding bij een amateurvereniging.
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1. Inleiding
Hieronder worden de verschillende aspecten besproken die tot de keuze van het onderwerp en de
invulling van het onderzoek hebben geleid.

1.1 Aanleiding
Op 1 februari 2018 komt sportprofessor Maarten van Bottenburg naar Zeist om een college te geven
over het publiceren na wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker is op dat moment al redelijk
gevorderd met zijn onderzoek naar de vraag welke factoren van invloed zijn op de beslissing wanneer
ouderen wel of niet amateursportwedstrijden bezoeken. Al zoekend en lezend is hij enerzijds steeds
gestuit op de groter groep wordende ouderen, hun langere levensverwachting, hun fitheid en de
kleiner wordende gezinnen. Anderzijds komt hij literatuur tegen over het gebrek aan vrijwilligers bij
sportverengingen en de relatie tussen grootouders en kleinkinderen in het licht van het bezoeken
van sportwedstrijden. In dat kader is het verhaal van het achtjarige jongetje Billy (Kornhaber &
Woodward, 2003) zo onthullend en ontroerend dat het in zijn hoofd blijft rondzingen.
Het probleemkind Billy komt voor behandeling van Attention Deficit Disorder (ADD) bij
jeugdpsychiater Kornhaber en vertelt tijdens de sessies over zijn speciale en waardevolle band met
zijn grootouders. Waar zijn ouders zich druk maken over zijn prestaties en ontwikkeling, vinden zijn
grootouders het alleen maar prettig naar hem te kijken, zonder hem te beoordelen. 'With them
whatever I do is fine,' vertelt Billy zijn therapeut. Billy maakt een tekening waarop hij aan het
voetballen is, terwijl zijn ouders toekijken en zijn grootouders tegelijkertijd naar hem en zijn ouders
omkijken. Billy vindt zijn grootouders niet oud, maar eerder waardevol en onmisbaar (Kornhaber &
Woodward, 2003, pp. xxiv-xxv).
Tijdens het diner vertelt de onderzoeker aan Van Bottenburg over zijn bevindingen en hoe boeiend
hij het vindt te lezen dat kinderen de aanwezigheid van grootouders bij hun sportwedstrijd kennelijk
als prettiger ervaren dan de aanwezigheid van hun ouders. 'Daar moet je iets mee doen,' zegt de
hoogleraar meteen enthousiast. 'Er is nog weinig onderzoek naar ouderen gedaan en het is een
hartstikke interessant onderwerp.'
Met die aansporing is de onderzoeker van zijn oorspronkelijke onderwerp afgestapt en verder gaan
zoeken naar aanknopingspunten in - vooral sociologische - literatuur. Hij wordt gesterkt in de
gedachte dat ouderen de komende decennia voor amateurvoetbalverenigingen een waardevolle rol
kunnen spelen.

1.2 Probleemstelling
De groep ouderen groeit wereldwijd en ook in Nederland is sprake van een gestage toename. Deze
groep levert de maatschappij op het gebied van pensioenen en zorg op termijn flinke uitdagingen op,
maar biedt zeker ook kansen. De ouderen zoeken invulling van hun leven die plezier en voldoening
geeft.
Amateurvoetbalverenigingen hebben veel te bieden op het gebied van actieve en passieve recreatie.
Je kunt er voetballen, voetbal kijken en in de kantine kun je iets te eten en te drinken krijgen. Het
basisaanbod aan activiteiten is bij veel verenigingen de laatste jaren sterk uitgebreid. Behalve de
nieuwe voetbalvormen is er in veel gevallen kinderopvang of huiswerkbegeleiding.
Kort en goed leveren deze gegevens eerder een kans op dan een probleem. De
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amateurvoetbalverenigingen hebben een rijk potentieel aan activiteiten, terwijl de snel groeiende
groep ouderen een prettige en nuttige tijdsbesteding zoekt.

1.3 Doelstelling
Een wetenschappelijk onderzoek heeft uiteindelijk een strategisch doel voor ogen dat verder gaat
dan het beantwoorden van de onderzoeksvraag (Nederhoed, 2011). Met die gedachte in het
achterhoofd moeten uit dit onderzoek in eerste aanleg aanbevelingen voortkomen voor
amateurvoetbalverenigingen. Op basis van deze aanbevelingen kunnen zij ieder voor zich bepalen of
er mogelijkheden zijn en of het haalbaar en wenselijk is, de groeiende groep ouderen als doelgroep
te overwegen voor waardecreatie.
In tweede instantie kan de KNVB op basis van dit onderzoek besluiten of de aanbevelingen aansluiten
bij het vigerende beleid, of dat het wenselijk is het huidige doelgroepenbeleid gericht op ouderen
aan te passen, of misschien wel een nieuwe weg in te slaan.
In derde instantie kunnen andere sportbonden, ouderenorganisaties, welzijnsorganisaties, de
landelijke overheid en lokale overheden hun conclusies trekken uit dit onderzoek. Wat voor de
amateurvoetbalverenigingen geldt in relatie tot ouderen kan door andere instanties in die domeinen
in hun voordeel worden gebruikt.

1.4 Onderzoeksvraag
Op basis van bovenstaande paragrafen luidt de onderzoeksvraag:
In hoeverre is het voor amateurvoetbalverenigingen mogelijk - in het kader van zingeving en
waardecreatie - ouderen bij hun vereniging te betrekken?
Bij deze onderzoeksvraag staat centraal op welke wijze amateurvoetbalverenigingen waarde kunnen
creëren met de ouderen en op welke wijze ouderen hun behoefte aan zingeving kunnen bevredigen
bij amateurvoetbalverenigingen. Er is dus sprake van tweerichtingsverkeer. In het empirisch
onderzoek staan omwille van de afbakening van het onderzoek de amateurvoetbalverenigingen
centraal. De ouderen komen in hoofdstukken 4 en 5 van het theoretisch kader uitgebreid aan de
orde.
1.4.1 Deelvragen
Bovenstaande onderzoeksvraag leidt tot een aantal deelvragen die in nauwe relatie staan tot de
centrale onderzoeksvraag:
1) Welke maatschappelijke rol spelen amateurvoetbalverenigingen en wat zijn hierin actuele
ontwikkelingen?
2) Wat verstaan we onder waardecreatie en welke vormen van waardecreatie zijn er voor
amateurvoetbalverenigingen?
3) Welke actuele ontwikkelingen zijn aan de orde rond de groep ouderen?
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4) Wat verstaan we onder zingeving voor ouderen en op welke wijze kunnen
amateurvoetbalverenigingen hierin voorzien?
5) Zijn amateurvoetbalverenigingen op de hoogte van de aanstaande verdubbeling van het aantal
ouderen en wordt daar al op ingespeeld?
6) Welke activiteiten organiseren amateurvoetbalverenigingen voor ouderen en waarom?
7) Welke factoren spelen bij amateurvoetbalverenigingen een rol om ouderen al dan niet te
benaderen als actieve sporter, toeschouwer bij wedstrijden van hun kleinkinderen of als
vrijwilliger?

1.5 Conceptueel model
In het conceptueel model staan de kernelementen van het onderzoek weergegeven. Er is een
mogelijke of potentiële relatie tussen de amateurvoetbalverenigingen enerzijds en de groeiende
groep ouderen anderzijds, die wordt beïnvloed door waardecreatie voor
amateurvoetbalverenigingen met ouderen en zingeving voor de groep ouderen die bij
amateurvoetbalverenigingen beschikbaar is. In de volgende hoofdstukken gaan we verder op deze
materie in.

Amateurvoetbalverenigingen

Ouderen

Waarde(n)creatie / zingeving

1.6 Relevantie
In deze paragraaf staan we kort stil bij de wetenschappelijke, maatschappelijke en organisatorische
relevantie van voorliggend onderzoek.
Om na te gaan in hoeverre het onderwerp en de vraagstelling van deze scriptie relevant zijn, is een
blik op recente literatuur al bijzonder leerzaam. In wetenschappelijke publicaties is relatief weinig te
lezen over 'theorievorming over voetbalorganisaties' (Van Eekeren, 2016, p. 70). De
eigenaardigheden van de sociale waarden van vrijwilligersportorganisaties hebben evenmin weinig
aandacht gekregen (Waardenburg, 2016). De opmerking van Van Bottenburg op 1 februari aan mijn
adres (zie paragraaf 1.1) sluit aan bij deze bevindingen.
Op maandag 19 maart 2018 komt uit onverwachte hoek de bevestiging dat dit scriptieonderwerp
niet alleen wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk en organisatorisch (dat wil zeggen voor
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verenigingen en KNVB) relevant is. In een tijdsbestek van tien minuten komen op televisie twee
onderwerpen aan de orde die in dit onderzoek centraal staan. De groeiende groep ouderen en hun
levensverwachting (NOS Journaal, 2018) en het belang van de lokale sportverenigingen
(Goedemorgen Nederland, 2018) krijgen ruim aandacht. Minister Hugo de Jonge (VWS) is in het
laatste item het sprekende bewijs van de overheid die voetbalorganisaties niet langer ziet als 'slechts'
aanbieders van een potje voetbal, 'maar ook als interessante partners om hun maatschappelijke
doelen mee te realiseren' (Van Eekeren, 2016, p. 20).
In zijn column op de website van de KNVB stelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in
februari 2017 dat het tekort aan vrijwilligers een nijpend probleem is voor amateurvoetbalverenigingen (Een echte vrijwilliger, 2017). Naar aanleiding van de hoeveelheid reacties van
verenigingsbestuurders op deze column organiseert de KNVB op 12 mei 2017 een bijeenkomst in
Zeist die moet leiden tot oplossingen voor het vrijwilligersprobleem. Hier wordt gesteld dat de
vereniging drijft op 'ooms, tantes, opa's en oma's die de handen uit de mouwen steken' (KNVB
Nieuws, 2017). De grootouders worden in dit kader niet zomaar genoemd. Zij zijn vaak nog uit het
goede hout gesneden en bieden soelaas wanneer de nood aan de man is.
Deze scriptie is een aanzet tot meer wetenschappelijk onderzoek en komt met aanbevelingen die
aanleiding kunnen zijn voor discussies binnen het sociale domein, bij amateurvoetbalverenigingen en
de KNVB.

1.7 Leeswijzer
Dit onderzoek begint met vier hoofdstukken theoretisch kader, die het resultaat zijn van een
uitgebreide literatuurstudie naar de vier kernelementen uit de onderzoeksvraag:
amateurvoetbalverenigingen, waardecreatie, ouderen en zingeving. Na deze beschrijving volgt in
hoofdstuk 6 een overzicht van de gebruikte methodologie bij het onderzoek.
In hoofdstuk 7 volgen de resultaten van het onderzoek aan de hand van de afgenomen interviews.
Deze resultaten worden in hoofdstuk 8 geanalyseerd, waarbij meteen per thema de conclusies
worden getrokken.
Na de analyse en conclusies volgen in hoofdstuk 9 de discussie en aanbevelingen die uit dit
onderzoek voortkomen. Het laatste hoofdstuk is het nawoord. In de bijlagen zijn tenslotte
opgenomen de vragenlijst die bij de semigestructureerde interviews wordt gehanteerd, een overzicht
van de samenstelling van de geïnterviewde verenigingen en een uitgebreide samenvatting van de
drie interviewsessies.

1.8 Kernbegrippen
Hieronder volgen omschrijvingen van de kernbegrippen die de onderzoeker in deze thesis hanteert
en die zonder deze omschrijvingen mogelijk tot misverstanden leiden.
Amateurvoetbalvereniging: een vrijwillige sportvereniging waar voetbal als enige sport wordt
aangeboden of een omnivereniging waar voetbal als een van de sporten wordt aangeboden.
In beide gevallen betalen spelers contributie en ontvangen zij geen vergoeding voor geleverde
prestaties.
Waardecreatie: ontstaat als een door een amateurvoetbalvereniging geleverd product of geleverde
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dienst voldoet aan de verwachtingen of wensen van een lid / leden van de vereniging.
Ouderen: de groep mensen in de leeftijd 60+ die om reden van leeftijd is vrijgesteld van werk en / of
de groep mensen die kleinkinderen heeft die voetballen.
Zingeving: de behoefte dat wat we doen in het leven waarde heeft.
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2. Amateurvoetbalverenigingen
In het theoretisch kader in de hoofdstukken 2 - 5 volgt een overzicht van de relevante theorieën over
de verschillende elementen van het onderzoek. We beginnen in dit hoofdstuk met de betekenis van
amateurvoetbalverenigingen en hun maatschappelijke rol. We besteden hierbij in het bijzonder
aandacht aan de opkomst van 'walking football' en het belang van vrijwilligers.

2.1 Vrijwilligersvereniging
Sporten wordt in Nederland steeds populairder. In 2017 deed 57% van de Nederlanders van 4 jaar of
ouder minimaal één keer per week aan sport. Tussen 2001 en 2017 is het aantal Nederlander van 12
tot 79 jaar dat wekelijks sport licht gestegen. Eén op de drie Nederlanders gaf in 2016 aan lid te zijn
van een sportvereniging (Sport Kernindicatoren, 2018).
Stokvis (2011) legt de nadruk op het vrijwillige karakter van de sportvereniging in Nederland. Iemand
wordt er uit eigen beweging lid en kan ook naar eigen inzicht en ongedwongen een bijdrage leveren
als vrijwilliger. Voetbalclubs kennen 'traditioneel een vaste organisatievorm met een sterk uniform
waarden- en normenpatroon, te weten de vrijwilligersvereniging' (Van Eekeren, 2016, p. 41).
Ook de socialiserende werking en bindingskracht zijn in het oog springende kenmerken en vormen de
belangrijkste garantie voor levensvatbaarheid (Stokvis, 2011).
Qua aantallen is voetbalbond KNVB toonaangevend in Nederland. Met 1.217.545 leden op 30 juni
2017 telt de KNVB weliswaar 1,14 % leden minder dan een jaar eerder, maar met dat aantal mag de
voetbalbond zich nog steeds de grootste sportbond van Nederland noemen. De leden van de KNVB
voetballen bij 2986 aangesloten amateurvoetbalverenigingen verdeeld over het land. Het aantal
verenigingen op 30 juni 2017 is 1,4 % lager dan een jaar eerder (KNVB). Dit grote aantal verenigingen
op de beperkte oppervlakte van Nederland maakt het mogelijk dat iedereen die wil voetballen een
voetbalclub van zijn of haar voorkeur op een steenworp afstand van huis kan vinden.
Binnen die vrijwillige voetbalverenigingen zijn 300.000 vrijwilligers actief om wekelijks 32.000
wedstrijden tot een goed einde te brengen (Van Eekeren, 2016).

2.2 Maatschappelijke rol
Voetbal heeft de laatste jaren te maken met ontwikkelingen die zijn omschreven als de
'vervoetbalisering van de samenleving' en 'de vermaatschappelijking van het voetbal' (Van Eekeren,
2016). De eerste omschrijving dekt de lading van de onstuitbare en onmiskenbare opwaardering van
het voetbal. Die blijkt onder andere uit voetbalnieuwtjes op voorpagina's van kranten en in
nieuwsuitzendingen op radio en televisie, het op straat dragen van voetbalshirts door volwassenen
en kinderen en de voetbaluitdrukkingen die in het dagelijks taalgebruik zijn geslopen: 'scoren', 'aan
de bal blijven' en 'een voorzetje geven' (Van Eekeren, 2016).
De maatschappelijke rol van het voetbal is lange tijd synoniem voor het organiseren van trainingen,
wedstrijden en feesten van gelijkgestemden voor gelijkgestemden. De katholieken hebben hun
voetbalvereniging, hun competities en hun feestjes, zoals ook de protestanten die hebben. Sinds de
ontzuiling zoeken voetballers het gemak vooral in hun eigen buurt. Voetbalclubs zijn meer
heterogeen geworden in de samenstelling van het ledenbestand en hangen minder aan de
grondbeginselen van de oprichters. De leden komen uit alle geledingen van de samenleving. De
nieuwe leden hechten meer waarde aan maatschappelijke betrokkenheid dan aan de oorspronkelijke
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principes van de voetbalvereniging.
Nu voetbal een belangrijker plek in de maatschappij heeft ingenomen, zijn voetbalverenigingen zich
vaker gaan verbinden met diezelfde samenleving, 'vaak onder druk van de vervoetbalisering' (Van
Eekeren, 2016, p. 30). Zo organiseren voetbalverenigingen tegenwoordig maatschappelijke
activiteiten naast hun reguliere trainingen en wedstrijden, vaak onder de noemer van
maatschappelijke verantwoord ondernemen (Van Eekeren, 2016).

2.3 Open Clubs
Deze vermaatschappelijking wordt in 2009 onderkend als een belangrijk kenmerk van het
Nederlandse voetbal en wordt onderdeel van de bidprocedure van de voetbalbonden van België
(KBVB) en Nederland (KNVB) voor het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2018. Deze gezamenlijke
kandidatuur van België en Nederland, The Holland-Belgium Bid genaamd, presenteert het concept
van de 'Open Club' (HollandBelgium Bid). Kenmerk van deze verenigingen is dat ze dagelijks hun
deuren open hebben voor allerlei groeperingen uit de buurt en maatschappelijke activiteiten
organiseren.
Het concept van de 'Open Club' komt niet uit de lucht vallen. Een van de meest geciteerde uitspraken
van de in 2008 overleden KNVB-voorzitter Jeu Sprengers is immers: 'de KNVB is het grootste
gezinsvervangende tehuis van Nederland' (Trouw, 2008), waarmee hij de maatschappelijke rol van
het voetbal en de voetbalbond wil benadrukken. Sprengers doelt met deze uitspraak op de ouders
die op zaterdag hun kinderen bij de voetbalvereniging afzetten en uren later weer ophalen, in de
wetenschap dat er tussentijds goed naar hun grut is omgekeken.
Sprengers' opvolger Michael van Praag spreekt in 2013 in een interview soortgelijke woorden, met
een uitdrukkelijke wens: 'Voetbalclubs zouden in de toekomst de functie van wijkcentra in
gemeenten en dorpen moeten overnemen’ (BAV Voetbalinfo, 2013). Van Praag citeert daarmee bijna
letterlijk een rapport van het Verwey-Jonker Instituut uit 2011 waarin 'de sportclub als buurthuis
voor de toekomst' wordt neergezet en 'waar buurtbewoners van verschillende leeftijden elkaar
ontmoeten en beter leren kennen' (Boonstra & Hermens, 2011, p. 7).

2.4 The Third Place
Het gedachtegoed van Sprengers, The HollandBelgium Bid, het Verwey-Jonker Instituut en Van Praag
is bijna een kopie van de opvattingen van de Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg, die in 1989 zijn
opvattingen over 'the Third Place' op papier zet. Behalve een thuis (gezin, familie) als 'First place',
heeft iedereen een 'Second place', waar hij een belangrijk deel van zijn tijd doorbrengt (school of
werk). Om op die beide plekken goed te kunnen functioneren, zo stelt Oldenburg, heeft iedereen een
'Third Place' nodig, waar hij ongedwongen kan komen om een praatje te maken en biertje te drinken
zonder dat er sprake is van financiële of sociale drempels. Die 'Derde plek' is 'an inclusive place. It is
accessible to the general public and does not set formal criteria of membership and exclusion'
(Oldenburg, 1989, p. 24). Er zijn vaste klanten, de sfeer is ongedwongen, iedereen is welkom en de
belangrijkste activiteit is praten over van alles en nog wat (Oldenburg, 1989, p. 42).
Oldenburg is mogelijk de peetvader van het concept de Open Club, met dien verstande dat hij cafés,
koffiehuizen, barretjes, terrassen en pleintjes voor ogen heeft als de ideale derde plek. In zijn studie
komt de voetbalkantine of het clubhuis van de sportvereniging niet voor. Dit is alleszins verklaarbaar,
omdat de Amerikaanse sportcultuur zich concentreert rond scholen, universiteiten en professionele
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clubs. De Amerikaanse sportopvoeding en -traditie kennen niet de vrijwillige verenigingscultuur zoals
wij die in Nederland kennen (Van Bottenburg, 2011). Toch is er weinig fantasie voor nodig om de
definitie van 'the Third Place' van Oldenburg los te laten op ons idee van de moderne voetbalkantine.

2.5 Sociaal kapitaal
In het verlengde van Oldenburg onderschrijft de Amerikaanse politicoloog Putnam het belang van
sociale netwerken in zijn veelgeciteerde klassieker Bowling Alone. Putnam geeft als belangrijkste
idee achter de theorie over 'social capital' dat 'social networks have value' (Putnam, 2000, p. 19).
Onder sociaal kapitaal verstaat Putnam 'connections among individuals - social networks and the
norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them' (Putnam, 2000, p. 19).
Putnam wijst op 'de grote waarde die vrijwillige verenigingen hebben voor het verwerven van sociaal
kapitaal als netwerken en vertrouwen van de ander voor het individu en vooral voor de samenleving
als geheel' (Van Nijnatten & Verweel, 2004). Coalter (2007) constateert dat de drie belangrijkste
theoretici over sociaal kapitaal - Bourdieu, Coleman and Putnam - het in elk geval eens zijn over de
betekenis van sociaal kapitaal als 'sociale netwerken die elkaar vertrouwen en samenwerken en
waarmee individuen en groepen zekere voordelen kunnen behalen' (Coalter, 2007, p. 540).
Putnam legt de nadruk op de begrippen 'bonding' en 'bridging' in relatie tot sociaal kapitaal. 'Bonding
social capital' ontstaat uit noodzaak of door een bewuste keuze. Sommige vormen van sociaal
kapitaal zijn naar binnen gekeerd en neigen naar exclusieve identiteiten, waarmee wordt bedoeld dat
anderen worden buitengesloten. Om die reden heeft Coalter zijn twijfels aan de waarde van
'bonding' voor de bijdrage aan de vorming van sociaal kapitaal. 'Bonding' sluit in zijn beleving
mensen buiten, in plaats van hen in de gemeenschap of in een club op te nemen (Coalter, 2007).
'Bridging social capital' is daarentegen naar buiten gekeerd en kan 'encompass people across
diverse social cleavages' (Putnam, 2000, p. 22). Ondanks de twijfels en scepsis van Coalter stelt Van
Eekeren (2016) op zijn beurt dat 'voetbalorganisaties kunnen bijdragen aan het verstevigen van de
band binnen een gemeenschap en tussen gemeenschappen' (Van Eekeren, 2016).

2.6 Walking football
De bijdrage die voetbal levert aan de socialisering heeft de laatste jaren vorm gekregen in
doelgroepgerichte spelvormen. Iedereen is wel bekend met veteranenvoetbal, schoolvoetbal en
vrouwenvoetbal. De laatste jaren zijn daar bijvoorbeeld G-voetbal (voor mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking) en 35+-voetbal bijgekomen. De jongste loot aan de
voetbalboom is 'walking football'. In paragraaf 5.3.1 gaan we verder over de mogelijkheden die
'walking football' biedt.
Veel amateurvoetbalverenigingen dragen bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken,
want 60% procent van de verenigingen gebruikt de voetbalaccommodatie ook voor andere
doeleinden, bijvoorbeeld voor kinderopvang, huiswerkbegeleiding of het aanbieden van andere
sporten. De overheid heeft de afgelopen jaren een beroep gedaan op sportverenigingen in het kader
van maatschappelijke thema's als obesitas, sociale integratie van minderheden, homofobie, het
bevorderen van goed burgerschap onder vluchtelingen, het verbeteren van sociale cohesie in wijken
en het in beweging krijgen van ouderen (Waardenburg, 2016).
Uiteraard klopt de overheid dan ook bij voetbalverenigingen aan, omdat zij alom zijn
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vertegenwoordigd en het grootste bereik hebben. De meerderheid van de voetbalbestuurders erkent
dat 'participatie het dichtst ligt bij de kerntaken van hun club: het is relatief eenvoudig om
verschillende groepen uit de samenleving met elkaar te laten voetballen of elkaar op een andere
manier te laten ontmoeten' (Van Eekeren, 2016, p. 123).
SC Enschede is een mooi voorbeeld van een vereniging die op een haar na failliet is en dan de
mogelijkheden ontdekt van maatschappelijke waardecreatie. De club wordt voor die inspanningen in
2015 zelfs beloond met de MDV-Award, een prijs van de Stichting Meer dan Voetbal. 'Mensen
hebben steeds meer behoefte om bij elkaar te komen en te bewegen. De samenleving vergrijst,
obesitas wordt een steeds groter probleem. Sportclub Enschede heeft daar handig op ingespeeld.
Dat levert nu op dat de kantine elke dag bezet is, de inkomsten stijgen, senioren komen er trimmen
en er wordt zelfs geyogaat…' (Van Eekeren, 2016, p. 129)

2.7 Vrijwilligers
Los van bovengenoemde maatschappelijke activiteiten hebben bestuurders van amateurvoetbalverenigingen hun handen vol aan de alledaagse verenigingsproblematiek en bijvoorbeeld de
veranderde wet- en regelgeving op het gebied van milieu, de drank- en horecawet, de verklaring
omtrent gedrag (VOG) of de recente, nieuwe, privacywetgeving. Andere factoren die tijd en aandacht
vragen zijn het vluchtiger lidmaatschap, minder binding, de veranderende samenstelling van de
vereniging, consumentisme en leden, ouders en supporters die andere eisen stellen. Veel
amateurclubs klagen om die redenen steen en been over een gebrek aan vrijwilligers (Van Eekeren,
2016, pp. 48-49).
Het Regeerakkoord 2017-2021 van Kabinet Rutte III (gevormd door VVD, CDA, D'66 en ChristenUnie)
onderschrijft het belang van sport voor gezondheid, plezier, trots en saamhorigheid (Regeerakkoord,
2017, p. 17). Zo staat in dat Regeerakkoord dat 'bonden en verenigingen het steeds lastiger hebben
om vrijwilligers te vinden […]. Samen met de sportsector en gemeenten willen we de sport in
Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven
hebben hierin een centrale positie' (Regeerakkoord, 2017, p. 17).

2.8 Beantwoording Deelvraag 1
We hebben nu gezien welke belangrijke rol amateurvoetbalverenigingen in de maatschappij
innemen. We hebben ook gezien hoe clubs inspelen op de behoefte van de nieuwe doelgroepen.
Ook de doelgroep 'ouderen' is daarbij in beeld gekomen met de introductie van 'walking football'.
Tevens zien we dat amateurvoetbalverenigingen onder druk staan door het voortdurende tekort aan
vrijwilligers en dat de overheid zowel het maatschappelijk belang van de sport als het tekort aan
vrijwilligers onder ogen ziet. Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen we de eerste deelvraag
beantwoorden.
Deelvraag 1) Welke maatschappelijke rol spelen amateurvoetbalverenigingen en wat zijn hierin
actuele ontwikkelingen?
Antwoord: Voetbal is de grootste sport in Nederland en de afgelopen jaren zijn steeds meer nieuwe
doelgroepen gaan voetballen. Mede daardoor is de samenleving 'vervoetbaliseerd'. Daarnaast is het
voetbal 'vermaatschappelijkt', omdat clubs een bijdrage leveren aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken van uiteenlopende aard.
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Voetbalclubs zijn in een aantal gevallen 'Open Clubs' geworden, waar dagelijks wat te doen is op
velerlei gebied. Zij vormen een favoriete derde plek, waar gelijkgestemden elkaar treffen en ook
buiten het voetbal om ontmoeten. Een van de belangrijkste uitdagingen waar voetbalverenigingen
echter tegenaan lopen is het gebrek aan vrijwilligers.
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3. Waardecreatie bij amateurvoetbalverenigingen
In het kader van dit onderzoek is het in het tweede hoofdstuk van het theoretisch kader van belang
vast te stellen op welke wijze amateurvoetbalverenigingen waarde creëren. Aan de hand van die
kennis kan worden bezien op welke manieren de verbinding met de steeds groter wordende groep
ouderen kan worden gemaakt.

3.1 Kapitaal professionele sportorganisaties
Een professionele sportorganisatie kan op vier verschillende manieren waarde creëren: historisch
kapitaal, economisch kapitaal, sociaal kapitaal en media kapitaal (Jacopin & al., 2010). Historisch
kapitaal komt onder andere voort uit gewonnen prijzen of titels en beroemde spelers die voor de
organisatie (land, club) hebben gespeeld. Economisch kapitaal bestaat vooral uit de inkomsten uit
kaartverkoop, sponsoring en mediarechten. Voor professionele sportorganisaties bestaat sociaal
kapitaal uit de mogelijkheid tot het spelen voor de club op een lager niveau en de maatschappelijke
activiteiten van de organisatie. De vierde waarde is de voortdurende stroom aan informatie over
activiteiten (wedstrijden, trainingen, enz.) waarin mensen zijn geïnteresseerd en waarvoor ze zelfs
willen betalen (Jacopin & al., 2010, pp. 23-25). Voor professionele sportorganisaties zijn de fans de
belangrijkste stakeholders, omdat zij vermaakt willen worden en betrokken willen zijn. Zonder de
fans zou de professionele bedrijfstak sport geen bestaansrecht hebben.

3.2 Waarden van een amateurvoetbalvereniging
Voor vrijwillige amateurvoetbalclubs zijn de (actieve) leden de belangrijkste klant of, modern gezegd,
stakeholder. Zij hebben om hun moverende redenen een club uitgekozen en willen daar vooral
voetballen. Daarvoor betalen ze contributie. Amateurclubs hebben niet of nauwelijks inkomsten uit
kaartverkoop, merchandising of mediarechten. De inkomsten komen voornamelijk uit contributies
(Van Eekeren, 2016, p. 41).
In De Waarde(n)volle Club stelt Van Eekeren (2016) dat stakeholders van een amateurvoetbalvereniging bepaalde resultaten of opbrengsten verwachten. Hij noemt die verwachte resultaten of
opbrengsten 'waarden'. Hij onderscheidt vier waarden waarop de verenigingen zich door de tijd heen
zijn gaan richten:
1. Sportieve waarden: leden willen een potje voetballen of supporters, sponsors en leden willen
goede resultaten van het eerste elftal. Er moet dus een prettige, maar ook prestatieve,
voetbalomgeving zijn.
2. Culturele waarden: leden en supporters willen zich identificeren met de club op basis van
oorspronkelijke achtergrond, historie, gevoeligheden en tradities. Ook sponsors en overheden willen
vaak dat die culturele waarden herkenbaar zijn.
3. Zakelijke waarden: hoewel winst maken niet voorop staat bij een (amateur)voetbalorganisatie is
het wel belangrijk op de financiën te letten en ervoor te zorgen dat er inkomsten worden
gegenereerd. Niet alleen overheden, sponsors en media willen 'waar voor hun geld', dat geldt ook
voor leden en supporters.
4. Maatschappelijke waarden: dit is de jongste vorm van waardecreatie, waarmee wordt bedoeld dat
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amateurvoetbalorganisaties een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. (Van Eekeren,
2016, pp. 57-58).

3.3 Maatschappelijke betrokkenheid
De manier waarop amateurvoetbalverenigingen bijdragen aan deze maatschappelijke vraagstukken
hangt samen met hun identiteit. De invulling van de waardecreatie op haar beurt heeft weer invloed
op de identiteit van de club, de context en de stakeholders. Inmiddels blijkt dat het overgrote deel
van de leden en bestuurders (85%, respectievelijk 90%) van amateurvoetbalverenigingen van mening
is 'dat verenigingen in hun maatschappelijke betrokkenheid verder moeten gaan dan het organiseren
van wedstrijden en trainingen alleen. Leden en bestuurders verwachten vooral dat de clubs zich
inzetten in hun directe omgeving, zoals de buurt of wijk, en gericht zijn op thema's als sportiviteit en
respect en gezondheid' (Van Eekeren, 2016, p. 44).

3.4 Beantwoording Deelvraag 2
Op basis van vorenstaande kunnen we nu de tweede deelvraag beantwoorden.
Deelvraag 2) Wat verstaan we onder waardecreatie en welke vormen van waardecreatie zijn er
voor amateurvoetbalverenigingen?
Antwoord: Bij amateurvoetbalverenigingen zijn de verwachte opbrengsten of resultaten 'waarden'.
Amateurvoetbalverenigingen onderscheiden sportieve, culturele, financiële en maatschappelijke
waarden. Samen met de verschillende stakeholders per waarde komen de verenigingen tot
waardecreatie. Vooral de rol van maatschappelijke waarden is de laatste jaren toegenomen.
Na de beantwoording van Deelvraag 2, kunnen we terugkeren naar de kern van deze thesis. Dit
onderzoek stelt immers de vraag centraal in hoeverre amateurclubs ouderen bij hun vereniging
kunnen betrekken. In dat kader moeten we ons dan eerst de vraag stellen op welke gronden
amateurvoetbalverenigingen, op basis van de vier hierboven genoemde waarden, de groter
wordende groep ouderen aan zich kunnen binden. Daarbij bepalen we in het volgende hoofdstuk wat
er precies onder ouderen wordt verstaan en welke ontwikkelingen rond deze groep spelen.
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4. Ouderen
In dit derde hoofdstuk van het theoretisch kader staan we uitgebreid stil bij de definiëring van de
groep ouderen en de actuele ontwikkelingen die zich rond deze groep afspelen en gaan afspelen.

4.1 Steeds ouder en fitter
De groep ouderen wordt steeds groter en niet alleen in Nederland. Het feit dat de
Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de World Health Organisation (WHO), een programma
voor ouderen in het leven heeft geroepen, geeft al aan dat er een wereldwijde noodzaak bestaat
hen op een andere manier tegemoet te treden dan bijvoorbeeld kinderen, pubers of vrouwen. De
internationale gezondheidsorganisatie heeft tien prioriteiten benoemd in het kader van het
Decennium (2020-2030) van actie rondom Gezond Ouder worden (WHO, 2018).
De Europese Unie heeft eveneens een programma opgesteld dat is gericht op Healthy Ageing, met
als doelstelling 'optimising opportunities for good health, so that older people can take an active
part in society and enjoy an independent and high quality of life' (Healthy Ageing). Net als de WHO
stelt de EU dat ouder worden geen nadeel hoeft te zijn en dat een oudere niet noodzakelijkerwijs
meer in staat zou zijn een waardevolle maatschappelijke bijdrage te leveren.
In eigen land ziet de overheid ook de uitdagingen die staan te wachten vanwege de groeiende groep
ouderen. De huidige groep ouderen leeft langer, is hoger opgeleid en is welvarender dan de vorige
generaties ouderen (Van de Maat & De Coole, 2014). Waar Schnabel (2006) nog met een gerust hart
schrijft dat 'de feitelijke pensioenleeftijd in dertig jaar tijd veel lager is komen te liggen dan de
formele grens van 65 jaar' (Schnabel, 2006, p. 179), is werken na het bereiken van de 65-jarige
leeftijd inmiddels gemeengoed geworden. Daarentegen is er geen trendbreuk in de
levensverwachting, zoals ook blijkt uit het NOS Journaalitem dat in de het voorwoord van deze
scriptie voorbijkomt.

4.2. 'Oud' en 'very old'
Het is van belang de omschrijvingen van de doelgroep 'ouderen' nader te bestuderen. De WHO
spreekt over ouderen wanneer het gaat over mensen van 60 jaar en ouder. De EU noemt de groep
50-plussers al ouderen en gebruikt de term 'very old' voor mensen van 80 jaar en ouder (Towards an
Age-Friendly Europe, 2016). Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) hanteert in Nederland de
ondergrens voor ouderen van 65 jaar (CBS, 2012).
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) omschrijft de groep ouderen als volgt: 'Globaal zijn dit de
werkende ouderen (tot 65 jaar), de gepensioneerde en fitte ouderen die actief zijn in
vrijwilligerswerk (65 tot ca. 75 jaar) en de ouderen die door langdurige aandoeningen en beperkingen
zorgafhankelijk zijn geworden (vanaf 75 jaar neemt de kans hierop snel toe)' (SCP).
Laslett (1991) verwijst naar de vier levensfasen van een mens, waarbij de eerste fase van een
mensenleven de jeugd is die een persoon voorbereidt op zijn arbeidzame leven. De tweede fase staat
in het teken van werken en gezin. De derde fase is het tijdperk waarin iemand is uitgewerkt en in
relatief goede gezondheid en welzijn van zijn oude dag kan genieten. De vierde fase is die waarin
iemand hulpbehoevend wordt en zijn levenseinde ziet naderen (Laslett, 1991).
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4.3 Levensverwachting
De levensverwachting voor ouderen stijgt, zoals blijkt uit onderstaande afbeelding, en daarmee
groeit automatisch het aantal ouderen van 80, 90 jaar of nog ouder.

Figuur 1 Levensverwachting van mannen en vrouwen
Er komen meer ouderen, ze leven langer en 'in opeenvolgende generaties worden we steeds
gezonder oud' (RIVM, 2006). Aan de toegenomen levensduur en het uitstel van
gezondheidsproblemen voegt Breedveld nog toe de gunstige uittredingsregelingen van de jaren 80
en 90 als factor waardoor ouderen tegenwoordig veel langer actief en zichtbaar zijn in
maatschappelijke verbanden dan voorheen (Breedveld, 2004).

4.4 'From burden to benefit'
Ouderen worden dus niet langer gezien als burgers van wie het leven bijna voorbij is, maar als
autonome, actieve en onafhankelijke personen. Marhankova (2011) vat één van de pijlers van dit
onderzoek kernachtig samen: 'The idea of active ageing transforms the ageing population from a
burden to a benefit' (Marhankova, 2011, p. 9). Het beeld van ouderen als inactief en afhankelijk is nu
zodanig bijgesteld dat we worden geconfronteerd met de noodzaak ons voordeel te doen met het
groeiende aantal ouderen (Marhankova, 2011).
Wat voor de constatering van Marhankova geldt over de Tsjechische ouderen, geldt eveneens voor
Japanse ouderen. Kaplan stelt dat we niet naar de negatieve kanten (zorg, onder andere) van de
ouder wordende bevolking moeten kijken, maar naar de positieve kant. Ouderen kunnen meer
betrokken worden bij het maatschappelijk leven (Kaplan & al., 1998, p. 1). Laslett stelt zelfs vast dat
mensen in de derde levensfase een morele plicht hebben als beheerders van ons milieu en cultureel
erfgoed (Laslett, 1991).
Ouderen besteden hun tijd onder andere aan vrijwilligerswerk, waarbij ze vaak aan het begin van
hun arbeidsloze leven actief worden voor vrijwilligersorganisaties en daar na hun vijfenzeventigste
jaar mee stoppen. Maar, 'met de verwachte toename van het opleidingsniveau zal vermoedelijk ook
de actieve participatie in organisaties een stijgende lijn volgen' (SCP, 2006, p. 249). In het kader van
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dit onderzoek is het bijzonder opmerkelijk dat het CBS al in 2012 kansen signaleert voor
sportverenigingen enerzijds en (eenzame) ouderen anderzijds om de handen ineen te slaan (CBS,
2012).

4.5 Beantwoording Deelvraag 3
Met bovenstaande bevindingen kunnen we overgaan naar de beantwoording van de derde deelvraag
in dit onderzoek.
Deelvraag 3) Welke actuele ontwikkelingen zijn aan de orde rond de groep ouderen?
Antwoord: De groep ouderen groeit snel en zal over twintig jaar zijn verdubbeld in aantal. Ouderen
staan internationaal en nationaal op de politieke agenda. De levensverwachting stijgt, ze zijn fitter en
welvarender dan vorige generaties en de verwachting is dat zij actiever worden in organisaties.
In het volgende en laatste hoofdstuk van het theoretisch kader onderzoeken we waaruit zingeving
voor ouderen bestaat en op welke wijze amateurvoetbalverenigingen aan de behoefte tot zingeving
van ouderen kunnen bijdragen.
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5. Zingeving
We hebben in de voorgaande drie hoofdstukken van het theoretisch kader inmiddels besproken hoe
een amateurvoetbalvereniging maatschappelijk functioneert en hoe de gewenste resultaten of
opbrengsten van een amateurvoetbalclub worden geformuleerd als waardecreatie. In het vorige
hoofdstuk hebben we de ontwikkelingen gezien rondom de snel groeiende groep ouderen. In dit
hoofdstuk bespreken we de vraag waaruit voor ouderen de 'zin van het leven' bestaat.

5.1. Thema's van zingeving
We hebben zojuist geconstateerd dat ouderen een langere levensverwachting hebben. Dat betekent
onder andere dat zij meer tijd naar eigen inzicht kunnen besteden. In zijn artikel over de 'zinvolle
invulling van de latere levensfase' definieert Westerhof (2014) zingeving als 'een psychologisch
proces, waarbij mensen betekenis toekennen en richting geven aan hun leven en het daarmee in een
breder perspectief plaatsen' (Westerhof, 2014, p. 26). Een goed sociaal netwerk is voor ouderen het
belangrijkste element om zin in het leven te hebben, stelt hij, en formuleert vervolgens vijf thema's
van zingeving:
1. Individualiteit: ouderen hebben zich aangepast aan de individualisering van de maatschappij, ze
willen zelfstandig kunnen leven en voor zichzelf kunnen zorgen.
2. Fysieke integriteit: voor ouderen staat gezondheid en vitaliteit op de voorgrond, meer dan bij
jongeren. Gezondheid is een voorwaarde om actief en zelfstandig te blijven en iets voor anderen of
de maatschappij te kunnen betekenen.
3. Verbondenheid: hierbij gaat het om hoe ouderen zijn ingebed in sociale netwerken en de brede
maatschappij. Ouderen richten zich meer op de aanwezigheid, waarbij vooral de aanwezigheid van
de familie (partner, kinderen, kleinkinderen) een belangrijke rol speelt.
4. Activiteiten: hierbij ligt voor ouderen de focus op wat zij bewerkstelligen, bijvoorbeeld
productiviteit, creativiteit, maatschappelijke participatie en vrijetijdsactiviteiten.
5. Het leven in het algemeen: hierbij gaat het om de reflectie op het leven en inkadering hiervan in
basale menselijke waarden (Westerhof, 2014, pp. 26-27).

5.2 Serious leisure
Na de opsomming van Westerhof (2014) is het van belang in het kader van zingeving hier de term
'serious leisure' van Stebbins (1982) naar voren te brengen. Stebbins (1982) verwijst naar het begrip
'serious leisure' als 'a systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or a volunteer activity sufficiently
substantial and interesting in nature for the participant to find a career there in the acquisition and
expression of a combination of its special skills, knowledge, and experience' (Stebbins R. , 1996, p.
215). Stebbins (1982) onderscheidt drie vormen van 'serious leisure' in de sport: hobbyisme (zelf
sporten), vrijwilligerswerk (trainers, kantinepersoneel) en amateurisme (het besturen van een
vereniging). Mensen halen voldoening en eigenwaarde uit 'serious leisure'. Om die reden dragen
sport-verenigingen bij aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen (Stebbins R. ,
1982).
Amateurisme is in onze beleving echter een omschrijving van vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk
met een negatieve connotatie. Amateurisme duidt eerder op een gebrek aan vaardigheden of
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incompetentie (Hustinx & Lammertyn, 2001). Om die reden vermijden we hier de term amateurisme
in relatie tot 'serious leisure' en scharen we het besturen van een amateurvoetbalvereniging ook
onder vrijwilligerswerk. Voor Nederlandse begrippen is het besturen van een amateurvoetbalvereniging net zo goed vrijwilligerswerk als achter de bar staan, het rijden van een team naar een
uitwedstrijd of de ballen oppompen.

5.3 Ouderen bij een amateurvoetbalvereniging
Na de omschrijving van zingeving en 'serious leisure' introduceren we in deze paragraaf drie
mogelijke rollen die een oudere bij een amateurvoetbalvereniging kan vervullen. Waar Stebbins
(1982) nog geen oog heeft voor de grootouders als toeschouwer, zien we dat Nickelson & Hoye
(2008) bijna dertig jaar later de toegevoegde waarde van de toekijkende oudere erkennen en een
plaats geven. Sportverenigingen worden door velen gezien als bronnen van sociaal kapitaal, vooral
omdat mensen op verschillende manieren kunnen participeren: door te kijken naar sport, door te
sporten, door vrijwilligerswerk te doen en door bestuurlijke taken te verrichten. Vooral het feit dat
sportverenigingen mogelijkheden bieden voor vrijwilligerswerk maakt het een bron voor sociaal
kapitaal (Nickelson & Hoye, 2008).
In de volgende drie paragrafen beschouwen we afzonderlijk de elementen die volgens Nickelson &
Hoye (1982) het sociaal kapitaal van de sportvereniging vormen en op welke wijze ouderen in die
rollen kunnen participeren: als actieve sporter, als toeschouwer en als vrijwilliger. Onder
vrijwilligerswerk verstaan we hier dus ook het besturen van een organisatie.
5.3.1 De oudere als actieve sporter
Bij ouderen bestaat, volgens Hoekman & Van der Poel (2016), nog vaak wel de sluimerende behoefte
om te voetballen, maar dan is het in de regel om met oude maten bij de voetbalclub van weleer
eenmaal per week een balletje te trappen en hun op een meter bier te kunnen trakteren. Kinderen
voetballen veel op een sportaccommodatie, maar gebruiken ook schoolplein, eigen tuin, openbare
weg of park om zich voetballend uit te leven. De kans dat je ouderen voetballend op een schoolplein
aantreft is minimaal. Het is vooral de voetbalverenging die in de actieve voetbalbehoefte van de
ouderen voorziet (Hoekman & Van der Poel, 2016).
In navolging van andere doelgroepgerichte voetbalvormen als G-voetbal en 35+-voetbal is 'walking
football' een steeds populairdere variant van het reguliere veldvoetbal. Deze spelvorm is vooral
gericht op ouderen. 'Walking football' wordt geassocieerd met gezondheid en welzijn. Onderzoek
heeft uitgewezen dat 'walking football' voor die doelgroep ook daadwerkelijk heilzaam is (Arnold,
2015).
In Nederland hebben de Eredivisie, het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij onder de
naam 'OldStars' 'walking football' in het leven geroepen voor de doelgroep 60-plussers. De
initiatiefnemers willen ouderen (weer) laten voetballen met als voornaamste motieven mensen
gezond te laten leven en met elkaar in contact te brengen. Zo worden thema's als gezondheid,
maatschappelijke betrokkenheid en eenzaamheid aan de orde gesteld en aangepakt. Ouderen
hebben duidelijk voordeel van hun sportieve activiteiten. Zij ondervinden minder last van de effecten
van ouder worden en het spelen met hun kleinkinderen kost hen minder moeite (Allender & al.,
2006).
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Na een pilot met drie betaaldvoetbalorganisaties in 2013 gaat OldStars in 2014 officieel van start.
Inmiddels zijn er meer dan 230 walking footballclubs en komen er elke maand twaalf tot veertien
clubs bij (OldStars, 2018). In navolging van de betaaldvoetbalclubs hebben nu ook tientallen
amateurclubs walking footballactiviteiten opgezet. Het feit dat Van Eekeren (2016) 'walking football'
nog niet vermeldt kan erop duiden dat hij nog geen oog heeft gehad voor deze relatief jonge
doelgroepactiviteit, of dat hij de nakende ontwikkeling en impact van 'walking football' heeft
onderschat.
Waar Duitse sportclubs het aantal oudere leden tussen 2009 en 2011 zien toenemen en sportclubs
in zijn algemeenheid meer succesvol zijn in het integreren van ouderen (Breuer & al., 2015, p. 191),
moet 'walking football' ook in Nederland mogelijkheden bieden om ouderen op hun niveau te laten
sporten.
5.3.2 De oudere als toekijkende grootouder

We hebben al gezien dat de ouderen een hogere levensverwachting hebben en steeds fitter zijn of
worden. Een ander verschijnsel waarmee de ouderen te maken hebben zijn de gevolgen van de
gezinsplanning van henzelf en hun kinderen. Het aantal drie- of vierpersoonshuishoudens groeit,
terwijl het aantal huishoudens van vijf of meer personen een dalende lijn vertoont (CBS, 2016).

Figuur 2 Gemiddeld aantal kleinkinderen per grootouder (Van Praag, 2011, p. 6)

Ouderen van nu hebben minder kinderen dan hun (groot)ouders en als gevolg daarvan hebben zij
ook minder kleinkinderen. De tijd die zij met die kinderen en kleinkinderen kunnen doorbrengen
neemt dus relatief toe. Anders gezegd is de kans dat kinderen bij hun geboorte vier grootouders
hebben de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen, zoals uit onderstaande afbeelding blijkt.
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Figuur 3 Grootouders per kleinkind naar geboortejaar (Van Praag, 2011, p. 7)
In het onderzoek van Kennedy (1992) naar gezamenlijke activiteiten van grootouders en
kleinkinderen, staat het bezoek van grootouders aan een sportwedstrijd waaraan een kleinkind
deelneemt qua populariteit in de middenmoot genoteerd (Kennedy, 1992, p. 216). Waar Kennedy
bijna dertig jaar geleden nog constateert dat grootouders een marginale rol spelen in het leven van
een kleinkind (Kennedy, 1992), zijn recentere studies een andere mening toegedaan. Sinds het
midden van de vorige eeuw kan de tijd die grootouders met hun kleinkinderen kunnen delen immers
oplopen tot twee of drie decennia. Vóór die tijd zijn onafhankelijke en wederzijdse relaties tussen
grootouders en kleinkinderen een uitzondering (Becker & Steinbach, 2012, p. 544). De langere
levensverwachting en de toenemende fitheid maken het voor grootouders mogelijk 'to spend a
growing amount of time usefully with their grandchildren' (Lakó, 2014, p. 179).
Zelfs als ouderen geen lid (meer) zijn van een sportvereniging kunnen zij er als grootouders
vrijblijvend komen om hun sportende kleinkinderen aan het werk te zien. De kleinkinderen vinden
het leuk en de grootouders genieten er op hun beurt net zo van. Van alle verenigingen in Nederland
zijn sportverenigingen veruit het populairst. In 2007 is één op de drie Nederlanders van 6 jaar of
ouder lid van een sportvereniging (CBS, 2010). De kans dat een grootouder een kleinkind bij een
sportvereniging bezig kan zien is dus aanzienlijk.
Lakó (2014) is overtuigd van het belang van de rol van grootouders bij de sportactiviteiten van hun
kleinkinderen in een tijdperk waar oppasgrootouders en tweeverdienende kinderen eerder regel dan
uitzondering zijn. Sterker nog, de (groot)ouders voeden de (klein)kinderen niet op in een ééndimensionale manier, er is sprake van een wederzijdse vorming. Kleinkinderen vormen de
zienswijzen, houding en persoonlijkheden van hun ouders en grootouders waar het om
lichaamscultuur gaat (Lakó, 2014).
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Grootouders kunnen als toeschouwer langs de lijn ook een belangrijke rol spelen voor hun kleinkind.
Zij kunnen de persoonlijkheid van het kind mede vormgeven, over alledaagse dingen praten en hun
eigen waarden en normen meegeven (Lakó, 2014, p. 191). De ondersteuning van grootouders bij het
sporten en het samen sporten leveren onvergetelijke ervaringen op. De jongere generatie kan niet
zonder de onvoorwaardelijke liefde zoals alleen grootouders die aan hun kleinkinderen kunnen
geven (Lakó, 2014, p. 192).
In diezelfde trant redeneren ook Kornhaber & Woodward (2003). Zij stellen dat de relatie tussen
grootouders en kleinkinderen uniek is, omdat er niet de wrijving en spanning bestaan die tussen
ouders en hun kinderen wel bestaan. Grootouders en kleinkinderen zijn volkomen op hun gemak bij
elkaar, terwijl ze allebei een intense emotionele band hebben met de middengeneratie. Deze
bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek dat voorkomt uit het verhaal van het jongetje Billy, die we
in de inleiding (paragraaf 1.1) van dit onderzoek tegenkomen (Kornhaber & Woodward, 2003).
Featherstone (1987) deelt de opvatting over de rimpelloze relatie tussen grootouders en
kleinkinderen enerzijds en de krachten die anderzijds tussen kinderen en hun eigen ouders spelen.
De relatie tussen grootouders en kleinkinderen gaat in de regel over rozen, omdat tussen hen niet de
emotionele spanning zit, die relaties tussen opvolgende generaties juist wel kenmerkt (Featherstone,
1987, p. 119).
Op basis van de genoemde kenmerken van de grootouders van nu (onder andere: langere
levensverwachting, fitter, kleinere gezinnen en welvarend) is er meer tijd een goede relatie met een
kleinkind op te bouwen en in stand te houden. Grootouders nemen een centrale rol in binnen de
familie en sociologen spreken zelfs van 'new-style grandparents' (Bonvalet & Lelièvre, 2016, p. 136).
Er ontstaan stevige banden tussen grootouders en kleinkinderen, er is meer communicatie, meer
vrijheid in het uiten van liefde en affectie en een meer informele en speelse relatie (Bonvalet &
Lelièvre, 2016, p. 136).
Bovengenoemde studies maken duidelijk dat de relatie tussen grootouders en kleinkinderen danig is
veranderd. Grootouders kunnen langer en vaker van hun sportende kleinkind genieten en de
kleinkinderen waarderen het op hun beurt enorm dat opa en oma bij hun sport (trainingen of
wedstrijden) komen kijken. Zoals ADD-patiënt Billy niet gelukkiger kan worden dan wanneer zijn
ouders èn grootouders bij hem komen kijken. Na deze constatering onderzoeken we in de volgende
paragraaf nog een derde rol die ouderen bij een amateurvoetbalvereniging kunnen spelen.
5.3.3 De oudere als vrijwilliger
In Nederland zijn wekelijks 300.000 mensen actief als vrijwilliger bij een amateurvoetbalvereniging.
Ondanks dit enorme aantal betrokkenen is er nog steeds een schreeuw om nieuw bloed. Wie de
moeite neemt websites van enkele willekeurige amateurverenigingen te bekijken, komt bijna overal
een meer of minder dwingende oproep tegen zich te melden als vrijwilliger. Nederlandse
sportverenigingen staan in die problematiek niet alleen.
Er zijn recent tientallen studies gedaan naar de rol van sportvrijwilligers op individueel niveau en hun
relevante economische, psychologische en sociologische drijfveren (Wicker & Hallmann, 2013, pp.
112-116) en studies op institutioneel niveau (Wicker & Hallmann, 2013, pp. 122-124) over de
noodzaak van de aanwezigheid van vrijwilligers: 'Volunteers guarantee the functioning of many
nonprofit sport clubs through their engagement' en 'in many countries, most sport clubs are run
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exclusively with volunteers as they have no paid staff' (Wicker & Hallmann, 2013, p. 110).
Cuskelly (2008) stelt dat vrijwilligerswerk in de sport in Australië, Canada en Engeland vooral wordt
gedomineerd door de groep vrijwilligers van middelbare leeftijd. Ouders van jonge, sportende
kinderen voelen zich betrokken en vervullen vaak de rol van leider, chauffeur, grensrechter of
scheidsrechter bij het team van hun kind. De groepen onder 25 jaar en boven 55 jaar vormen in die
landen een relatief klein deel van de sportvrijwilligers. De grote vertegenwoordiging van de groep
van middelbare leeftijd heeft te maken met het feit dat hun kinderen aan het sporten zijn en zij zich
moreel verplicht voelen iets bij te dragen (Cuskelly, 2008).
In Nederland zien we hetzelfde beeld. De KNVB prijst de ouders als belangrijke factor in het
verenigingsleven (Ouders, website KNVB). Over opa's, oma's en de mogelijkheden die voor hen open
liggen, rept de KNVB met geen woord. Wanneer kinderen wat ouder worden laten ouders hun
vrijwilligersrol vallen en zien we dat 'deelname aan vrijwilligerswerk opgeschort wordt tot de derde
levensfase waarin mensen over meer tijd beschikken' (Devilee J. , 2005, p. 5).
In het licht van de demografische ontwikkelingen rond ouderen en bovenstaande bevindingen,
kunnen we hier vaststellen dat ouderen een (belangrijke) rol bij amateurvoetbalverenigingen kunnen
vervullen. Andersom kunnen de verenigingen voorzien in de behoefte aan gevoelens van 'nuttig zijn
voor de gemeenschap', 'waardering' en 'verbondenheid' waarnaar de ouderen op zoek zijn, zoals we
in paragraaf 5.1 al hebben gezien: 'The opportunities that sports volunteering offers for interaction
with others are central to its potential contribution to social capital' (Kay & Bradbury, 2009, p. 123).
Hoe het ook zij, zoals de Koning Boudewijnstichting al in 2004 bij onze zuiderburen adviseerde: 'De
sportclubs moeten zich openstellen voor een ongebruikelijk publiek' (Vincke & Cloes, 2004, p. 40).
In de geest van interactie en reciprociteit is het goed de woorden van Hustinx en Lammertyn (2001)
nog eens aan te halen: ''De nieuwe vrijwilliger staat bijgevolg in een wederkerige relatie tot de
begunstigde: hij of zij zet zich ervoor in, maar verwacht ook iets terug. Het vrijwilligerswerk is een
‘win-win-relatie’ waarbij naast de begunstigde ook de vrijwilliger zelf vragende partij is'' (Hustinx &
Lammertyn, 2001, p. 9). De vereniging vraagt invulling van een bepaalde vacature, maar moet zich
ook bewust zijn dat ze iets te bieden heeft. Op basis van die balans van wederzijdse vraag en aanbod
kunnen over en weer afwegingen worden gemaakt of toenaderingspogingen worden gedaan.
De redenen waarom ouderen vrijwilligerswerk gaan doen, de zingeving die het voor hen geeft,
sommen Wacker & Roberto (2014) op:
a) ze vinden het een persoonlijke verantwoordelijkheid anderen te helpen,
b) het geeft bevrediging,
c) de organisatie waarvoor ze werken heeft een staat van dienst,
d) het helpt de gemeenschap en het maakt het verschil bij maatschappelijke onderwerpen,
e) het helpt hen actief te blijven,
f) een bekende van hen heeft met het probleem te maken,
g) het is een uitdrukking van hun geloofsovertuiging,
h) het is een mogelijkheid hun vaardigheden in te zetten en
i) het is iets dat familie en vrienden samen kunnen doen (Wacker & Roberto, 2014, p. 74).
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Deze overwegingen sluiten bijna naadloos aan op de vijf thema's van zingeving die Westerhof (2014)
eerder in dit hoofdstuk (paragraaf 5.1) omschrijft.
Volgens een Amerikaans onderzoek (Morrow-Howell & al, 2003) hebben ouderen die aan
vrijwilligerswerk doen een betere gezondheid dan ouderen die geen vrijwilligerswerk doen. De
percentages ouderen die aan vrijwilligerswerk doen nemen toe, met als uitschieter een percentage
van 43% van de 75-plussers dat aan vrijwilligerswerk doet. Eén studie concludeert zelfs dat
vrijwilligerswerk een grotere reductie op mortaliteit teweeg brengt dan, bijvoorbeeld, bewegen,
oefeningen doen of kerkbezoek (Morrow-Howell & al, 2003, p. 137). De schrijvers komen
onherroepelijk tot de conclusie dat 'volunteering positively affects late-life well-being' (MorrowHowell & al, 2003, p. 142).
Ouderen - maar dat geldt voor jongeren net zo goed - gaan in de regel niet uit zichzelf naar een
bestuurslid of commissielid van een vereniging om zich te melden voor vrijwilligerswerk. Daar gaan
enkele vitale, vaak aarzelende, stappen aan vooraf. Het vrijwilligerswerk moet zodanig worden
vormgegeven dat duidelijk is dat het welzijn van de oudere er op vooruit gaat en dat ook de
maatschappij er beter van wordt (Morrow-Howell & al, 2003, p. 137). Het aantrekkelijker maken van
de propositie en een betere communicatie daaromheen zijn belangrijke voorwaarden.
Hustinx constateert immers dat 'aard, vorm en kwaliteit' van het vrijwilligerswerk veranderen. De
'diepgewortelde oude denkkaders' over vrijwillige inzet zijn 'hopeloos verouderd' (Hustinx &
Lammertyn, 2001, p. 7). Loyaliteit, clubliefde, dienstbaarheid en plichtsbesef zijn minder van belang
dan de eigen persoonlijke interesses en behoeftes van de vrijwilliger. 'In hun streven naar
zelfontplooiing eisen vrijwilligers een grotere keuzevrijheid en duidelijk afgebakende taken met
tastbare resultaten. Nieuwe populaire bewoordingen als de zappende, shoppende, draaideur-,
afvink-, doe-het-zelf of virtuele vrijwilliger suggereren de opkomst van een meer kortstondig,
projectmatig, zelfgericht en ongebonden type engagement' (Hustinx L. , 2006, p. 7). Als we Hustinx'
bevindingen doortrekken naar de nieuwe rol die we vrijwilligers moeten toedichten is het van belang
stil te staan bij de factoren die Choi (2003) aandraagt als bepalend voor wanneer ouderen
vrijwilligerswerk gaan doen. Zij stelt vast dat leeftijd, opleiding, religie en gezondheid een belangrijke
rol spelen bij deze beslissing (Choi, 2003). Als we deze vier factoren naast de mening van Hustinx
zetten, ligt de bal bij amateurvoetbalverenigingen. Zij moeten een formule vinden waarmee zij
ouderen tot welkome en waardevolle vrijwilligers voor zich weten te winnen.
De voorlaatste factor die we in dit kader nog naar voren brengen is het imago van de
amateurvoetbalvereniging in de ogen van de doelgroep ouderen. 'Without relying on specific
organizational theories, previous research suggests that other institutional characteristics such as
image, reputation, culture, and (sporting) success could have an impact on the decision to volunteer’
(Ferrand & Pages, 1999, p. 388). Het belang van het imago moet dus zeker niet worden onderschat,
omdat dat wordt meegewogen in de beslissing al dan niet vrijwilligerswerk te gaan doen als ook
andere alternatieven voorhanden zijn (Ferrand & Pages, 1999).
Tenslotte is er nog sprake van een zekere terughoudendheid bij organisaties wanneer het gaat om
het benaderen van ouderen als vrijwilliger. Die huiver lijkt onterecht. Ouderen willen wel aan
vrijwilligerswerk beginnen, maar worden niet gevraagd. Het benaderen van een oudere door iemand
uit de organisatie of via een vriend of bekende heeft wel degelijk effect. Driekwart van de ouderen
die wordt benaderd voor vrijwilligerswerk hapt toe (Wacker & Roberto, 2014, p. 74).
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5.4 Beantwoording Deelvraag 4
Op basis van de uiteenzetting in dit hoofdstuk kunnen we overgaan tot de beantwoording van de
volgende deelvraag.
Deelvraag 4) Wat verstaan we onder zingeving voor ouderen en op welke wijze kunnen
amateurvoetbalverenigingen hierin voorzien?
Antwoord: Zingeving kan worden omschreven als een proces waarbij mensen betekenis toekennen en
richting geven aan hun leven. Vijf thema's spelen volgens Westerhof (2012) bij zingeving een rol,
waarbij gezondheid, vitaliteit, verbondenheid, aanwezigheid van de familie, productiviteit,
maatschappelijke participatie en vrijetijdsactiviteiten onder andere aan de orde zijn.
In de theorie van Stebbins (1996) is 'serious leisure' het zoeken naar een activiteit waarin iemand zijn
ei kwijt kan. Daarbij zijn actief sporten en vrijwilligerswerk vormen van 'serious leisure'.
Op basis van deze theorieën kunnen ouderen bij amateurvoetbalverenigingen op drie manieren zin
geven aan hun leven: als actieve sporter, als toekijkende grootouder en/of als vrijwilliger.

5.5 Afsluiting theoretisch kader
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 hebben we achtereenvolgens amateurvoetbalverenigingen, de
waardecreatie bij amateurverenigingen, ouderen en zingeving bij ouderen onder de loep genomen.
Hiermee is de basis gelegd voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.
In het volgende hoofdstuk staan we stil bij de gebruikte methodologie in het empirisch onderzoek bij
amateurvoetbalverenigingen alvorens we naar de resultaten van het onderzoek gaan kijken.
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6. Methodologie
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de onderzoeksvraag is benaderd en welke stappen zijn
genomen in het onderzoek. We bespreken achtereenvolgens de onderzoeksmethode, de keuze van
de onderzoekseenheid, de wijze van dataverzameling, de data-analyse, het perspectief van de
onderzoeker en tenslotte de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.

6.1. Kwalitatief onderzoek
Om te komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag is gekozen voor kwalitatief onderzoek.
Kwalitatief onderzoek 'heeft als doel […] onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en
of personen te beschrijven en te interpreteren' (Baarda, 2000, p. 15). In dit onderzoek gaat het om
de situatie waarbij de amateurvoetbalverenigingen aan de ene kant van het spectrum staan en de
ouderen aan de andere kant, met de vraag in hoeverre de verenigingen met hun gevarieerde aanbod
ouderen bij de club kunnen betrekken. De verzamelde onderzoeksgegevens hebben in dit geval
betrekking op de aard en de eigenschappen van de amateurvoetbalverenigingen in relatie tot
ouderen. De aard, waarde en eigenschappen van een verschijnsel noemen we kwaliteiten (Baarda,
2000, p. 15).
Specifiek gaat het hier om kwalitatief onderzoek vanuit de interpretatieve opvatting. Dit perspectief
gaat ervan uit dat de waarheid wordt gevormd door betekenissen die mensen zelf aan de
werkelijkheid geven. Hiervoor is gekozen, omdat dit onderzoek meer inzicht probeert te verkrijgen in
de mogelijke betrokkenheid van ouderen bij amateurvoetbalverenigingen. Bij een dergelijk
onderzoek is de interpretatie van de betrokken actoren (in dit geval de verenigingsbestuurders) van
belang: hoe interpreteren de geïnterviewden de huidige en potentieel toekomstige situatie? Een
interpretatief onderzoek is hiervoor geschikt, omdat de uitgangspositie is dat niet één waarheid
bestaat met betrekking tot de antwoorden die bestuursleden van amateurvoetbalverenigingen
geven op de gestelde vragen. Iedere bestuurder heeft zijn eigen waarheid die wordt beïnvloed door
zijn omgeving (Boeije, 2005).

6.2. Dataverzameling
Voor de dataverzameling in dit onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. In
zo'n interview 'komt een aantal tevoren vastgestelde onderwerpen aan de orde die door middel van
een open beginvraag en doorvragen worden uitgediept' (Baarda, 2000, p. 133).
De formulering van de vragen is voor alle respondenten gelijk, ongeacht de persoon van de
geïnterviewde, de tijd of de plaats (Baarda, 2000, p. 138). Het semigestructureerde interview wordt
gebruikt bij respondenten die een min of meer gelijk referentiekader hebben (Baarda, 2000, p. 139).
In dit onderzoek gaat het om bestuursleden van amateurvoetbalverenigingen die allen vergelijkbare
verantwoordelijkheden en taken hebben.
Aan de hand van zeventien vragen (zie bijlage 1) komen verschillende onderwerpen voorbij. De
vragen zijn ruwweg onderverdeeld in drie thema's die betrekking hebben op de (mogelijke) rol van
een oudere bij een amateurvoetbalvereniging: als actieve sporter, als toekijkende grootouder of als
vrijwilliger. Deze thema's hebben we eerder in hoofdstuk 5 uitgebreid voorbij zien komen.
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6.3 Onderzoekseenheid
De keuze voor de onderzoekseenheid amateurvoetbalverenigingen is af te leiden uit de
onderzoeksvraag. De inhoud en de onderzoekseenheid zijn hier immers aan elkaar gekoppeld
(Baarda, 2000, p. 67). Teneinde amateurvoetbalverenigingen met uitlopende achtergronden in dit
onderzoek aan het woord te laten, valt de keuze op de stad Utrecht als onderzoeksterrein. Als een
van de grootste steden van Nederland herbergt de stad Utrecht 25 voetbalverenigingen van diverse
pluimage. De onderzoeker heeft een vereniging van buiten Utrecht toegevoegd, omdat hij een
omnivereniging wil interviewen en de beoogde Utrechtse verenigingen geen reactie geven op
herhaalde verzoeken.
Om het uitdiepen van de onderwerpen te vergemakkelijken en aan de hand van discussies meer
informatie boven water te krijgen, is het streven aanvankelijk de geïnterviewden in één groep bij
elkaar aan tafel te zetten vanwege 'de interactie- en communicatieprocessen tussen leden van een
groep' (Baarda, 2000, p. 70). Om een representatieve mix te hebben van de verenigingen in de stad
gaat de voorkeur uit naar een 'gerichte steekproef' met 'gevallen met een maximum aan variatie'
(Baarda, 2000, p. 77). Met dat doel voor ogen is de opzet twee grote verenigingen, twee
middelgrote verenigingen en twee kleine verenigingen aan het onderzoek te laten deelnemen.
Voor het onderzoek worden de voorzitters van de verenigingen per email benaderd. Een aantal van
deze verenigingen heeft een jeugdvoetbalafdeling, de andere niet. Enkele hebben een
voetbalafdeling als onderdeel van een omnivereniging en andere zijn uitsluitend voetbalvereniging.
Enkele staan bekend als clubs voor het hogere echelon van de samenleving, andere noemen zich
arbeidersclub. Omdat het niet lukt tijdig een omnivereniging uit de gemeente Utrecht bereid te
vinden, wordt gekozen voor een omnivereniging die bekend is bij de onderzoeker en waarvan hij
weet dat structuur en cultuur overeenkomen met de beoogde vereniging uit Utrecht. Om praktische
redenen lukt het niet de zes verenigingen gezamenlijk aan tafel te krijgen, zodat er een groepje van
drie wordt geformeerd en een groepje van twee. De zesde en laatste geïnterviewde wordt één-opéén ondervraagd. Een geanonimiseerd overzicht van de verenigingen is te vinden in Bijlage 2.
In het kader van een onderzoekslocatie die 'bekend' moet zijn, waarvan 'de toegang eenvoudig is' en
die 'in belangrijke mate nieuw is voor de onderzoeker' (Baarda, 2000, p. 73), is het de bedoeling de
interviews te laten plaatsvinden in de bestuurskamers van de verenigingen die aan het onderzoek
meedoen. Helaas lukt dat slechts bij het focusgesprek waaraan drie verenigingen meedoen. Het
tweede focusgroepje en het individuele interview vinden plaats bij de onderzoeker thuis. In deze
verschillende omstandigheden laten vier voorzitters, een secretaris en een regulier bestuurslid hun
stem horen tijdens de drie afzonderlijke interviewsessies.

6.4 Onderzoeksperspectief
De onderzoeker is een zelfstandig ondernemer in de sport die aan de Rijksuniversiteit van Leiden is
opgeleid tot anglist (Engelse Taal- en Letterkunde). Hij is woonachtig in Utrecht en al bijna vijftig jaar
lid van voetbal- en cricketvereniging RKSV Excelsior '20 te Schiedam. Bij die vereniging heeft hij in de
jaren 80 alle mogelijke vrijwilligersfuncties bekleed, van bestuurslid tot barman.
Tijdens zijn studie werkt hij bijna vier jaar als freelance journalist op de sportredactie van dagblad
Het Vrije Volk in Rotterdam, waar hij in het weekeinde de verslaggeving doet van alle
amateurvoetbalclubs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Dat zijn er midden jaren 80 ongeveer
35. Tijdens die periode komt hij rond wedstrijden in vele bestuurskamers en spreekt hij talloze
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bestuurders, trainers en spelers over het reilen en zeilen bij hun vereniging. Waarschijnlijk vormen
deze jaren de voedingsbodem voor deze scriptie. Tijdens zijn werkzaamheden leert hij het leven bij
amateurvoetbalverenigingen van alle soorten en maten kennen en waarderen. Overal treft hij
betrokken mensen bij wie het bloed in clubkleuren door de aderen stroomt.
Na zijn afstuderen treedt de onderzoeker in dienst van de KNVB in Zeist waar hij medewerker
Voorlichting en PR wordt en later onder andere woordvoerder en perschef van het Nederlands elftal.
Tijdens zijn KNVB-loopbaan bezoekt hij vele tientallen amateurvoetbalverenigingen in het land, waar
hij opnieuw enthousiaste en betrokken vrijwilligers treft met vaak een enorm groot hart voor hun
club. Sinds zijn verhuizing naar Utrecht in 1995 komt de onderzoeker met grote regelmaat bij usv
Hercules, waar zijn twee kinderen voetballen en waar hij onder andere als teamleider en
scheidsrechter actief is. Zo leert hij ook de clubs in de regio Amsterdam/Utrecht kennen en herkent
hij hetzelfde patroon als in voorgaande decennia: enthousiasme, betrokkenheid en clubliefde.
Al deze indrukken uit een mensenleven kunnen niet worden uitgevlakt bij het doen van een
onderzoek naar de (mogelijke) betrokkenheid tussen amateurvoetbalverenigingen en ouderen.
Ondanks deze voorkennis tracht de onderzoeker 'de wijzen waarop betrokkenen hun situatie zien en
ervaren', hun zogenaamde 'perspectieven' en 'situatiedefinities', zo nauwgezet mogelijk te
beschrijven en te inventariseren om tot goed kwalitatief onderzoek te komen (Baarda, 2000, p. 91).

6.5 Betrouwbaarheid
Hieronder volgen enkele opmerkingen over de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Voor het begin van elk interview krijgen de geïnterviewden het doel van het onderzoek en de
achterliggende gedachten uitgelegd. Ook de 'voorkeuren en opvattingen over het
onderzoeksprobleem' van de onderzoeker komen voor aanvang van de interviews aan de orde, met
in het achterhoofd de gedachte dat die 'goed kunnen worden ingezet bij het vergaren van gegevens'
(Baarda, 2000, p. 98).
Vervolgens krijgen de geïnterviewden beurtelings mondeling een vraag voorgelegd. Deze vraag
krijgen daarna ook de andere respondenten te horen. Pas nadat de laatste zijn vraag heeft
beantwoord, kunnen geïnterviewden op elkaar reageren en discussiëren. De volgorde van
beantwoording van elke vraag wisselt, zodat niet steeds dezelfde persoon als eerste antwoord geeft.
De interviews worden met een smartphone opgenomen en tijdens de gesprekken noteert de
onderzoeker de steekwoorden die voorbij komen. De onderzoeker werkt de interviews kort na de
afspraak volledig uit.

6.6 Validiteit
De geldigheid, of validiteit, van het onderzoek kan worden gesplitst in interne en externe geldigheid.
Interne geldigheid wil zeggen dat de 'juiste afspiegeling of correspondentie tussen de verzamelde
gegevens en de bestaande werkelijkheid' is bereikt (Baarda, 2000, p. 99). De praktijksituatie is in zo'n
geval als uitgangspunt genomen en intact gelaten. Dat is een van de garanties voor interne
geldigheid (Baarda, 2000, p. 99). Zo hebben we ook de onderzoekssituatie beschreven en
geïnterpreteerd vanuit het gezichtspunt van de betrokkenen. Tevens hebben we gebruik gemaakt
van diverse methoden, databronnen en theoretische perspectieven om de onderzoekssituatie zo
goed mogelijk weer te geven (Baarda, 2000, p. 100).
Wanneer we de conclusies van de onderzoekssituatie kunnen overdragen naar mogelijke andere
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situaties is sprake van generaliseren. Bij kwalitatief onderzoek is meestal sprake van inhoudelijke
generalisatie (Baarda, 2000, p. 100). De mogelijke reikwijdte van de resultaten van het onderzoek en
de overdraagbaarheid naar andere situaties is eenvoudig vast te stellen door na te gaan of de eigen
onderzoekssituatie op belangrijke punten overeenkomt met de beoogde overige situaties (Baarda,
2000, p. 101). We spreken dan van externe validiteit. Met andere woorden, wat in dit onderzoek
voor een middelgrote club in Utrecht geldt, is net zo goed van toepassing op een soortgelijke
vereniging in Amsterdam of Nijmegen.
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7. Resultaten
In dit hoofdstuk volgen de gethematiseerde resultaten van het onderzoek onder zes
amateurvoetbalverenigingen aan de hand van semigestructureerde interviews en een inventarisatie
van de omvang van de betrokken verenigingen (zie Bijlage 2). De opgenomen interviews en de
uitgewerkte schriftelijke versies van die interviews zijn voor afluisteren of doorlezen beschikbaar. Een
uitgebreide samenvatting van de resultaten is als bijlage opgenomen (Bijlage 3).
Na elke vraag of topic volgt een korte samenvatting van de resultaten met betrekking tot die vraag.
Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen we op basis van de verzamelde resultaten de deelvragen 5
tot en met 7 beantwoorden.
1) Is het feit dat de hoeveelheid ouderen in Nederland de komende decennia verdubbelt wel eens
besproken binnen het bestuur van uw vereniging?
Vier verenigingen hebben het thema 'ouderen' in het bestuur besproken, waarbij er twee specifiek
hebben stilgestaan bij de groei van de hoeveelheid ouderen in de komende decennia.
Samenvattend:Twee verenigingen hebben het onderwerp walking football op de agenda gezet,
waarvan één omdat eigen leden elders aan die tak van voetbal zijn begonnen. Twee verenigingen
hebben een demonstratie bezocht van walking football op uitnodiging van de Vereniging Sport
Utrecht VSU.
2) Organiseren jullie specifieke voetbalactiviteiten voor 60-plussers?
Twee van de zes ondervraagde verenigingen organiseren voetbalactiviteiten buiten de competitie om
waaraan ouderen deelnemen en kunnen deelnemen, zonder dat die specifiek voor die doelgroep
zijn georganiseerd. Twee andere verenigingen hebben een 35+-team, waarin ook 60-plussers
(kunnen) spelen.
Samenvattend: Geen van de ondervraagde verenigingen biedt een voetbalactiviteit voor ouderen
aan. Twee verenigingen bieden voetbalactiviteiten aan waaraan ouderen op hun niveau kunnen
meedoen.

3) Zijn er andere activiteiten die de vereniging voor de doelgroep ouderen organiseert?
Vier van de zes verenigingen kennen kaartactiviteiten voor ouderen. Die worden in twee gevallen
door de vereniging georganiseerd en in twee gevallen gefaciliteerd, eenvoudigweg door de kantine
open te stellen. Bij één van de verenigingen gaat het om bridge, bij de andere drie om klaverjassen.
Bij een vijfde club behoren de klaverjasactiviteiten tot het verleden. Een reden om de kantine open
te doen voor kaarters is dat er dan in elk geval iets wordt omgezet.
Twee verenigingen kennen een gezelschap ouderen dat periodiek bij elkaar komt en buiten de
verenigingen activiteiten organiseert. In één geval gaat om enkele daguitjes per jaar, in het andere
geval zelfs om meerdaagse verblijven in het buitenland.
Eén van de verenigingen kent nog bingoavonden, terwijl bij een ander wekelijks een groep dames
van 70-plus komt trimmen. Die dames laten zich de trimmeisjes noemen.
Samenvattend: Bij vier van de zes verenigingen kunnen ouderen periodiek kaarten. Daarnaast zijn er
twee verenigingen waar ouderen jaarlijks een georganiseerd uitje hebben op een andere locatie dan
de kantine. De 'trimmeisjes' vormen bij één club een externe groep die van de verenigingsfaciliteiten
gebruik maakt. Bij één vereniging kent men bingoavonden. In alle gevallen is de extra baromzet een
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overweging om deze activiteiten te faciliteren.
4) Is 'walking football' wel eens aan de orde gekomen als optie voor 60-plussers?
Deze vraag wordt bevestigend beantwoord door bijna alle clubs, waarbij moet worden opgemerkt
één club de optie 'walking football' al bij de eerste kennismaking niet ziet zitten.
Drie andere clubs hebben de optie 'walking football' beproken en overwogen, maar besluiten om
praktische redenen voorlopig van verdere actie af te zien. Een van de bezwaren is het gebrek aan
vrijwilligers om de draad op te pakken. Eén vereniging ziet als enige bezwaar het aantal beschikbare
spelers.
Samenvattend: Uit deze reacties blijkt dat alle clubs kennis hebben genomen van de nieuwe
voetbalvorm 'walking football', maar dat nog niet één vereniging concrete stappen heeft genomen
om 'walking football' van de grond te krijgen. Praktische bezwaren als een gebrek aan vrijwilligers,
het niet beschikbaar hebben van de accommodatie of het niet hebben van voldoende spelers zijn
daarin de belangrijkste factoren.
5) Is het werven en / of behouden van vrijwilligers een probleem voor uw vereniging?
Drie verenigingen antwoorden onomwonden dat het werven en behouden van vrijwilligers een
probleem is. Voldoende barpersoneel is bij twee verenigingen een grote uitdaging. Twee
verenigingen zijn niet ontevreden over het vrijwilligersbeleid, al liggen er links en rechts wel acute
uitdagingen als iemand stopt of ziek is.
Eén vereniging heeft de filosofie dat alle leden een bijdrage moeten leveren. Op vitale posities zit een
vrijwilliger die de maximale vrijwilligersvergoeding ontvangt. De leden die niet als vrijwilliger actief
zijn of minder dan veertig uur per jaar bijdragen, moeten een bedrag van € 50 per jaar betalen.
Een andere vereniging kent ook semibetaalde vrijwilligers. Zij krijgen een deel van de baromzet.
Bij twee verenigingen hebben teams per toerbeurt verplicht bardienst. Eén vereniging overweegt de
verplichte bardienst per team in te voeren. Eén van de clubs concludeert naar volle tevredenheid dat
iedereen zijn bijdrage levert.
Het bereiken en aanspreken van de potentiële vrijwilligers is in vier gevallen een probleem. Er staan
weliswaar oproepen op de website, maar die sorteren geen effect. Alleen persoonlijk contact haalt
iets uit.
Samenvattend: Het werven en behouden van vrijwilligers is een grote uitdaging voor verenigingen.
In enkele gevallen is verplicht vrijwilligerswerk ingesteld. Bij twee clubs ontvangen vrijwilligers
vergoedingen en sommige verenigingen betalen enkele vrijwilligers de maximale
vrijwilligersvergoeding.
Potentiële vrijwilligers reageren niet of nauwelijks op online oproepen van de vereniging.
6) Ouderen willen graag van betekenis zijn voor de samenleving. Is betrokkenheid bij uw
vereniging een optie?
Alle verenigingen staan welwillend tegenover betrokkenheid van ouderen bij de vereniging. Twee
clubs hebben 80-plussers met een aparte rol. Dat varieert van begeleider van de G-jeugd tot gastheer
in de bestuurskamer. Een andere vereniging heeft een bejaarde speaker en 'hoofd ballen gehakt' op
leeftijd.
Veel ouderen hebben bij hun vereniging afgebakende functies die ze al jaren trouw vervullen. Een
jongere zou het misschien sneller en beter kunnen, maar de oudjes worden in hun waarde gelaten.
Eén van de verenigingen heeft al wat ouderen in de onderhoudsploeg en in commissiefuncties, maar
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wil wel aan de opvolging werken.
Samenvattend: Verenigingen zijn unaniem bereid ouderen een rol te geven en doen dat vaak al. In
een aantal gevallen hebben 80-plussers zelfs een bescheiden vaste rol.
7) Is het een optie ouderen van buiten de vereniging te benaderen voor vrijwilligerswerk?
Vier van de zes verenigingen kijken onwennig aan tegen het idee ouderen van buitenaf te benaderen
voor vrijwilligerswerk. Twee van hen hebben geen idee waar ze zouden moeten beginnen met
vragen.
Bij één club heeft een wildvreemde bezoeker zich eens gemeld om iets te doen, in het andere geval is
een regelmatige bezoeker aangesproken op een eventuele bijdrage. Verenigingen zijn echter
terughoudend.
Bij één vereniging zijn wel ouderen beschikbaar, maar daar is de vraag welke taak ze moeten krijgen.
Een andere vereniging heeft geen idee of er wel ouderen in de wijk zijn die vrijwilligerswerk zoeken.
Als dat zo is, heeft de club, net als een andere vereniging in het onderzoek, zo snel geen werk voor
hen.
Samenvattend: Verenigingen zijn bereid om ouderen van buiten de vereniging te benaderen, maar
zijn enerzijds terughoudend omdat ze vinden dat er een bepaalde binding moet zijn met de
vereniging. Anderzijds weten ze niet goed waar en hoe ze deze groep moeten benaderen.
8) Zou het voor de vereniging goed zijn als er meer ouderen over de vloer kwamen?
De meningen over eventuele aanwas van ouderen zijn verdeeld. Eén vereniging vindt dat ouderen
'een gemoedelijker uitstraling' aan de vereniging geven. Introductie via een bestaand lid is een veilige
optie voor de één en de ander vindt dat binding met de vereniging een voorwaarde is.
Een derde vereniging vindt dat er al een goede balans is in de samenstelling van het ledenbestand.
Samenvattend: Niet alle verenigingen zijn enthousiast over een eventuele toeloop van nieuwe
ouderen bij de vereniging. De meningen zijn verdeeld: ouderen brengen weliswaar gemoedelijkheid,
maar er moet in ieder geval een zeker binding zijn met de club en de samenstelling van het
ledenbestand moet in balans blijven.
9. Merkt u bij uw vereniging dat de band tussen grootouders en kleinkinderen hechter wordt? Is de
sfeer bijvoorbeeld anders als er opa's en oma's staan?
Eén van de verenigingen merkt op dat veel opa's en oma's bij seniorenteams komen kijken, vooral bij
het damesteam. Dat komt de sfeer ten goede. Een andere vereniging merkt dat er op zaterdagen
veel opa's en oma's bij jeugdwedstrijden langs de lijn staan. Die club zegt dat er een sussende
werking uitgaat van toekijkende grootouders.
Eén geïnterviewde - zelf opa - vertelt hoeveel plezier hij beleeft aan de sporadische bezoeken aan zijn
voetballende kleinkinderen. Hij laat ook weten hoe intens de kinderen genieten van het bezoek van
opa.
De jongste geïnterviewde (22 jaar) vertelt dat zijn oudere vader een kalmerende werking had op de
veel jongere ouders van zijn ploeggenoten toen hij in de jeugd speelde.
Samenvattend: Er staan veel opa's en oma's langs de lijn en niet alleen bij jeugdwedstrijden, ook bij
senioren. Zij werken sfeerverhogend en verbroederend. Twee verenigingen ervaren de gemoedelijke
en kalmerende invloed van de aanwezige grootouders.
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10) Zou het mogelijk zijn dat ouderen zelfbedruipende activiteiten bij uw vereniging organiseren?
Vijf verenigingen zijn meteen enthousiast over zelfbedruipende activiteiten voor ouderen, deels
omdat die al bestaan, zoals bridge en de 'trimmeisjes'.
Een vereniging, die niet zelf over de kantine kan beschikken vanwege een pachtconstructie, is toch
positief over eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Samenvattend: Verenigingen verwelkomen zelfbedruipende initiatieven van ouderen unaniem. Het
openstellen van clubhuis of kantine kan echter een sta-in-de-weg zijn.
11) Moet er sprake van binding zijn tussen ouderen en de vereniging, voordat zij worden benaderd
of actief kunnen worden?
Als er specifiek wordt gevraagd naar binding als voorwaarde voor het benaderen of toelaten van een
oudere, duurt het in de meeste gevallen even voordat het antwoord volgt. De deur zwaait niet
meteen wagenwijd open.
Drie verenigingen hechten aan een bepaalde band met de vereniging, bijvoorbeeld van een
grootvader van een kleinkind dat lid is. Een andere manier is dat een lid iemand introduceert die nog
geen lid is.
Een derde optie is een gesprek met iemand aangaan en een kennismakingsperiode afspreken, waarin
club en oudere aan elkaar kunnen wennen.
Samenvattend: De meerderheid van de verenigingen is terughoudend met het binnenhalen of
benaderen van ouderen die geen binding hebben met de club. Een introductie door een lid of een
kennismakingsperiode kan het ijs breken.
12) Is er een apart tarief voor ouderen denkbaar wanneer zij lid willen worden?
Bij alle verenigingen is sprake van een flexibel contributiestelsel.
Samenvattend: Verenigingen hebben een flexibel contributiebeleid en stemmen het
contributiebedrag af op de leeftijd van de sporter en de intensiteit van het sporten.
13) Komt het thema ouderen na dit interview (weer) op de agenda van uw bestuursvergadering?
Bij vier verenigingen is het interview in het kader van dit onderzoek aanleiding om in eigen
geledingen nog eens verder te praten over de relatie tussen de eigen vereniging en de groeiende
groep ouderen. Twee van de clubs spreken echter uitdrukkelijk uit dat zij geen opvanghuis voor
eenzame bejaarden willen worden of langs de deuren willen gaan om ouderen te werven.
Twee verenigingen vinden het oplossen van het vrijwilligersprobleem in eigen kring belangrijker dan
de vleugels uitslaan en mensen van buiten benaderen om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.
Samenvattend: Vier verenigingen zetten het thema ouderen op de agenda van de
bestuursvergadering, al is het maar - zoals in één geval - om de successen te delen. Twee andere
verenigingen vinden zich te klein om het thema ouderen groots op te pakken.

7.1 Beantwoording deelvragen 5 tot en met 7
Deelvraag 5) Zijn amateurvoetbalverenigingen op de hoogte van de aanstaande verdubbeling van
het aantal ouderen en wordt daar al op ingespeeld?
Antwoord: Alle verenigingen hebben over het onderwerp ouderen gesproken, hetzij uit eigener
beweging, dan wel omdat zij er mee worden geconfronteerd in de vorm van 'walking football'. De
diepgang van de gesprekken over de vraag loopt uiteen. Sommige verenigingen willen werk maken
van het thema, anderen laten het bij het bijwonen van de demonstratie 'walking football'.
36

Deelvraag 6) Welke activiteiten organiseren amateurvoetbalverenigingen voor ouderen en
waarom?
Antwoord: Geen van de verenigingen in het onderzoek biedt een specifieke voetbalactiviteit voor
ouderen aan. Drie verenigingen bieden ouderen wel de mogelijkheid mee te doen aan
voetbalactiviteiten buiten de reguliere competitie.
Bij vier van de zes verenigingen kunnen ouderen periodiek kaarten. Daarnaast zijn er twee
verenigingen waar ouderen jaarlijks een georganiseerd uitje hebben op een andere locatie dan in het
clubhuis of de kantine. De 'trimmeisjes' vormen bij één club een externe groep die van de
verenigingsfaciliteiten gebruik maakt.
In alle gevallen is de extra baromzet een overweging om deze activiteiten in de kantine te faciliteren.

Deelvraag 7) Welke factoren spelen een rol om ouderen al dan niet te benaderen als actieve
sporters, betrokken grootouder bij wedstrijden van hun kleinkinderen of als vrijwilliger?
Antwoord: Bij de beantwoording van deze deelvraag blijkt dat er verschil is tussen de verenigingen
die jeugdteams of een jeugdafdeling hebben en de verenigingen die dat niet hebben. Die factor
bepaalt mede of een vereniging groot of klein is.
Bij het overwegen of starten van sportactiviteiten voor ouderen bij een vereniging zien we dat de
grootte van de vereniging beperkingen oplegt in het aantal beschikbare beoefenaren en het aantal
vrijwilligers dat zich erom wil bekommeren. De grote verenigingen (d.w.z. met jeugd) zien 'walking
football' bijvoorbeeld als een welkome uitbreiding van de bestaande activiteiten, zelfs al kan een
walking footballteam of -afdeling niet zonder slag of stoot uit de grond worden gestampt.
Bij het betrekken van ouderen als toekijkende grootouder zien we vanzelfsprekend ook het
onderscheid tussen verenigingen met en zonder jeugd. Het blijkt echter dat grootouders ook bij hun
oudere kleinkinderen komen kijken die in de senioren voetballen en daar sfeerverhogend werken. De
gemoedelijke en kalmerende werking van ouderen bij wedstrijden ervaren verenigingen als
aangenaam.
Alle verenigingen hebben een kleiner of groter tekort aan vrijwilligers, alweer afhankelijk van de
grootte van de vereniging. Oproepen op internet leveren niets op. Alleen een persoonlijke
benadering sorteert effect. Bij kleine verenigingen is de schaarste aan ouderen ook een beletsel hen
als vrijwilliger te (kunnen) benaderen. Het betalen van een vergoeding voor vrijwilligerswerk is in
enkele gevallen een oplossing. Bij twee verenigingen speelt een rol dat er wel ouderen zijn, maar dat
het toebedelen van passende klussen moeilijk is.
Het aan zich binden van ouderen van buiten de verenigingen als vrijwilliger vinden verenigingen om
twee redenen lastig. De eerste reden is dat ze geen idee hebben waar de ouderen zich bevinden en
hoe ze hen kunnen benaderen. De tweede reden is dat verenigingen in meerderheid van mening zijn
dat er wel een zekere binding moet bestaan tussen de oudere en de vereniging, alvorens een plaats
voor hen in te willen ruimen binnen de vereniging.

37

8. Analyse en conclusies
In dit hoofdstuk beschouwen we de resultaten van het onderzoek in het licht van de theoretische
kader uit de hoofdstukken 2 tot en met 5. We bekijken nauwkeurig op welke wijze de reacties van de
geïnterviewde verenigingen overeenkomsten of verschillen vertonen met de in het theoretisch kader
gepresenteerde literatuur over de verschillende elementen van het conceptueel model. Per
onderdeel trekken we vervolgens de conclusies. Deze conclusies geven aan welke nieuwe kennis het
empirisch onderzoek heeft opgeleverd. Als afsluiting van het hoofdstuk beantwoorden we de
centrale onderzoeksvraag.

8.1 Grootte en sportief aanbod
In het onderzoek is een breed palet van amateurvoetbalverenigingen gekozen teneinde een
representatief beeld te krijgen van de heersende meningen over de onderzoeksvraag en de
onderliggende deelvragen. Drie van de zes verenigingen hebben geen jeugdafdeling of jeugdteams,
waardoor zij al anders tegen de onderzoeksvraag en deelvragen aankijken dan de verenigingen die
wel over jeugdteams beschikken.
Alle verenigingen, hoe klein ook, hebben minimaal een duaal aanbod van mannen- en
vrouwenvoetbal. Daarnaast komt ook meisjesvoetbal, G-voetbal, 35+-voetbal en zaalvoetbal in het
aanbod voor. Daarmee passen de verenigingen in het plaatje van Van Eekeren (2016), die stelt dat
voetbal steeds meer doelgroepen bereikt. Hoewel de verenigingen uit het onderzoek wel kennis
hebben genomen van 'walking football' of een demonstratie hebben gezien, is geen enkele club er
nog aan begonnen. Er komt dan een nieuwe wind door de club te waaien, er komen wellicht nieuwe
mensen op af waardoor het gevaar bestaat dat de ons-kent-ons-cultuur begint te wankelen. Grote
verenigingen kunnen wat dat betreft beter tegen een stootje dan kleine verenigingen.
Conclusie: Uit het onderzoek is gebleken dat de grootte van de vereniging en het bestaande aanbod
van voetbalvormen voor een groot deel bepalend zijn voor de houding van de vereniging ten aanzien
van het omarmen van een nieuwe voetbalvorm. Grotere verenigingen, met een breder aanbod, zijn
toegankelijker. De kleinste clubs uit het onderzoek zijn het meest terughoudend met betrekking tot
'walking football'.

8.2 Maatschappelijke rol
Waar Van Eekeren (2016) stelt dat verenigingen steeds vaker een bijdrage leveren aan de oplossing
van maatschappelijke vraagstukken, blijkt dat niet uit de respons van de verenigingen in dit
onderzoek. Een van de verenigingen wijst een verzoek tot samenwerking met een lokale
welzijnsorganisatie zelfs af, met het argument dat de club zaken 'onder elkaar' regelt.
De regel van Van Eekeren (2016) dat verenigingen steeds minder in de geest van de oprichters
handelen en meer hechten aan maatschappelijke waarden kent ook een uitzondering. Een van huis
uit christelijke vereniging uit dit onderzoek is wat soepeler met het toelaten van een studententeam
met een christelijke achtergrond dan met een ander team dat zich wil aanmelden. Hoe kleiner de
vereniging, des te groter lijkt de saamhorigheid, maar ook meteen de barrière om nieuwelingen toe
te laten.
Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat clubs niet of nauwelijks aan maatschappelijk projecten
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meewerken en terughoudend zijn met het oppakken van nieuwe initiatieven of verzoeken. De mate
waarin clubs aan maatschappelijke waardecreatie doen is beperkt.

8.3 Oldenburg en Putnam
In de geest van Oldenburg (1996) zijn de verenigingen stuk voor stuk vertrouwde 'Third places', waar
de leden, 'de stamgasten' volgens Oldenburg, zich thuis voelen en komen kaarten met clubvrienden.
Anderen kunnen zich bezighouden met bingo of trimmen. De oudere kern laat geregeld zijn gezicht
zien en vormt op vaste tijdstippen een vertrouwd beeld. Een belangrijke factor is dat activiteiten in
de kantine geld in het laatje brengen. Twee verenigingen kennen zelfs groepen die er buiten de
verenigingsaccommodatie op uit trekken. Zij dragen met elkaar de waarden en normen van de
vereniging soms tot over de landsgrenzen met zich mee en creëren zo de zuiverste vorm van
culturele waarde. Dit plaatje past ook in de theorie over 'social capital' van Putnam, die
sportverenigingen een grote potentie toekent bij het vormen van 'social capital'.
Aan de andere kant halen ook de sceptici over 'bonding social capital', onder wie Coalter, in
bovengenoemde gevallen hun gelijk. 'Bonding' is volgens hen een buitensluitende vorm van 'social
capital' en de terughoudendheid die verenigingen tonen ten aanzien van potentiële nieuwkomers is
daarvan het bewijs.
Conclusie: Uit de respons van de vereniging is gebleken dat alle clubs naast een sportief aanbod ook
nevenactiviteiten organiseren die speciaal op de doelgroep ouderen zijn gericht. De inkomsten uit die
activiteiten zijn meer dan welkom. Verenigingen hebben hun stamgasten en deze ouderen voelen
zich er vertrouwd, terwijl zij ook voor inkomsten zorgen.
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat de hechte binding binnen de vereniging ('bonding social
capital) nieuwkomers kan buitensluiten.

8.4 Vrijwilligers
Geheel in lijn met de internationale literatuur over sportvrijwilligers hebben alle verenigingen uit het
onderzoek moeite met het werven en behouden van vrijwilligers. Bij de verenigingen met een
jeugdafdeling loopt het beleid uiteen. In enkele gevallen lossen verenigingen het probleem op door
vrijwilligerswerk voor seniorenteams of ouders van jeugdspelers verplicht te stellen. Verenigingen 2
en 6 verplichten teams of ouders van jeugdleden een bijdrage te leveren. Vereniging 4 overweegt
die verplichting voor ouders van jeugdleden in te voeren en Vereniging 5 vertrouwt op de bijdrage
van de ouders, maar heeft vooral moeite met het vinden van jeugdtrainers. Zoals Cuskelly (2008)
aantoont, is de groep tussen 25-55 jaar in de groep sportvrijwilligers breed vertegenwoordigd.
Oproepen en het plaatsen van vacatures op de website van de vereniging helpen niet. In andere
gevallen krijgen vrijwilligers een vergoeding, waarbij één vereniging de maximale
vrijwilligersvergoeding betaalt aan vrijwilligers in spilfuncties. Bij een andere vereniging is de
vergoeding van bijvoorbeeld de barmedewerkers afhankelijk van de baromzet. De beschikbaarheid
van vrijwilligers is vaak een sta-in-de-weg bij het beschikbaar stellen van de accommodatie of het
openstellen van clubhuis of kantine voor activiteiten.
Een van de voorzitters uit het onderzoek (Vereniging 6) meldt dat oproepen of vacatures op de
website van de club geen zin hebben, maar dat persoonlijke benadering wel werkt. Dat blijkt ook uit
de bevindingen van Wacker & Roberto (2014), die stellen dat driekwart van de ouderen wel degelijk
bereid is vrijwilligerswerk te doen, als ze maar worden gevraagd.
Voor de verenigingen is het vinden of benaderen van vrijwilligers een probleem. Als er al kandidaten
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binnen de vereniging zijn, willen zij zich niet voor langere tijd committeren. Ouderen van buiten de
vereniging komen niet of nauwelijks in aanmerking vanwege het gebrek aan binding met de club. Er
moet een soort van navelstreng zijn met de vereniging, anders voelen de meeste verenigingen zich
niet comfortabel met de nieuwe vrijwilliger.
De voorwaarde van clubbinding is juist in de ogen van Hustinx & Lammertyn (2001) één van de
grootste struikelblokken voor potentiële vrijwilligers. De moderne vrijwilliger wil zich niet voor
langere tijd vastleggen, maar flexibel en ongebonden zijn. Waar de verenigingen een loyale en
trouwe clubkenner zoeken voor de langere termijn, is de moderne vrijwilliger een eendagsvlieg die
iets wil doen wat hij leuk vindt, zonder al te veel rompslomp of verplichtingen.
Conclusie: Op basis van de interviews is gebleken dat alle verenigingen een groter of kleiner
probleem hebben met het werven en behouden van vrijwilligers. Dat blijkt ook een belemmering te
zijn bij het beschikbaar stellen van accommodatie of kantine voor extra activiteiten. Het verplicht
stellen van vrijwilligerswerk of het betalen van een vergoeding is soms een oplossing. Verenigingen
houden in veel gevallen vast aan de voorwaarde dat een vrijwilliger binding moet hebben met de
club en zich langdurig moet committeren.

8.5 Grootouders
Grootouders bezoeken in toenemende mate jeugd- en seniorenwedstrijden. Deze ontwikkeling is
volledig in lijn met de demografische gegevens rond de langere levensverwachting, het kleinere
aantal kleinkinderen per grootouder en de langere tijd die grootouders en kleinkinderen samen
kunnen doorbrengen. De band is inniger, opener en meer liefdevol. De studies van Featherstone
(1987), Lako (2014) en Bonvalet & Lelièvre (2016) wijzen overduidelijk in die richting.
De helft van de verenigingen uit het onderzoek merkt dat grootouders langs de lijn, al dan niet
bewust, zorgen voor een prettige sfeer. In het geval van de opa's en oma's van het genoemde
vrouwenteam van Vereniging 3 is daar onmiskenbaar sprake van. Een andere vereniging heeft ook
ontdekt dat de grootouders langs de lijn bij jeugdwedstrijden culturele waarde kunnen creëren door
de sfeer gemoedelijker te maken en meer te laten aansluiten bij de clubcultuur. Deze aanwezigheid
van de grootouders sluit ook volledig aan bij het zingevingsthema 'verbondenheid met de familie' van
Westerhof (2014).
Conclusie: Uit het onderzoek is gebleken dat de helft van de verenigingen de positieve invloed van
gootouders langs de lijn ervaart, zowel bij jeugd- als seniorenwedstrijden. Ook het feit dat de sfeer
verbetert met grootouders langs de lijn, komt in enkele gevallen naar voren.

8.6 Zingeving
Dat de ouderen fitter zijn en langer meedraaien bevestigen de verhalen van tenminste drie
verenigingen waar tachtigers nog hun, weliswaar bescheiden, partijtje meeblazen. Ze hebben een
afgebakende rol, voeren die hondstrouw uit en ze worden door de overige leden en bezoekers
volledig gerespecteerd en op handen gedragen. Ook al kunnen anderen hun werk sneller en beter
uitoefenen, er is niemand die overweegt deze ouderen hun baantje te ontnemen. Daar raakt de
alledaagse praktijk van de amateurvoetbalvereniging de thema's van zingeving van Westerhof
(2014). De oudere wil zelfstandig kunnen opereren, iets voor anderen kunnen betekenen, verbonden
zijn met sociale netwerken, productief zijn en maatschappelijk meedoen. Praktijk en theorie lijken in
dit geval naadloos op elkaar aan te sluiten. Lid zijn van een commissie, jonge G-voetballers
begeleiden, ranja inschenken, namen omroepen, gastheer in de bestuurkamer zijn of ballen gehakt in
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de pan doen, het zijn klussen die ouderen veel voldoening geven.
Conclusie: Het onderzoek heeft aangetoond dat ouderen, zelfs tachtigers, zingeving vinden bij een
amateurvereniging. Zij doen kleine klussen en zijn in enkele gevallen het gezicht van de vereniging. Zij
worden gerespecteerd en in hun waarde gelaten, ook al is op hun werk wellicht iets aan te merken.

8.7 Beantwoording onderzoeksvraag
Na de analyse en conclusies komen we tot de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. In
dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de centrale vraag:
In hoeverre is het voor amateurvoetbalverenigingen mogelijk - in het kader van zingeving en
waardecreatie - ouderen bij hun vereniging te betrekken?
Om tot een antwoord op deze vraag te komen is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek
onder zes amateurvoetbalverenigingen naar hun beleid en visie rondom ouderen. In de
literatuurstudie in de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn de eerste vier deelvragen beantwoord,
waarna aan de hand van de resultaten van het empirisch onderzoek de laatste drie deelvragen aan
de orde zijn gekomen.
Antwoord: Het aanbod van de amateurvoetbalverenigingen sluit voor een groot gedeelte aan bij de
behoefte aan zingeving van ouderen. Enkele factoren staan echter toenadering, meedoen,
samenwerking of betrokkenheid in de weg. Wanneer de amateurverenigingen de aard en omvang
van deze factoren onder ogen zien en willen bijstellen, is betrokkenheid van ouderen wenselijk,
waardevol en zingevend.
Amateurverenigingen kunnen de betrokkenheid van ouderen aanzienlijk vergroten door voor ogen te
houden waaraan de ouderen behoefte hebben (zingeving) en hoe zij voor de vereniging van betekenis
kunnen zijn (waardecreatie).
Gebaseerd op de vier waarden die een amateurvoetbalvereniging creëert en de vijf thema's van
zingeving kunnen amateurvoetbalverenigingen ouderen op drie manieren bij de vereniging
betrekken.
De eerste manier is door sportieve activiteiten voor hen te organiseren of sportieve activiteiten als
kaarten of trimmen voor hen te faciliteren. De ouderen zijn op die manier sportief bezig en creëren
met de vereniging zowel sportieve als financiële waarde. Ouderen zijn actief en hebben contact met
anderen, waarmee ook wordt tegemoet gekomen aan verschillende onderdelen van hun behoefte
aan zingeving.
De tweede manier om ouderen bij te vereniging te betrekken is door hun bezoek als toeschouwer bij
wedstrijden van hun nazaten te waarderen en te bevorderen. Zodoende profiteren de spelers /
speelsters en andere toeschouwers stilzwijgend van het positieve effect dat de aanwezigheid van
de ouderen heeft. Hierbij halen de grootouders de band met hun kleinkinderen aan en wordt
culturele en zelfs financiële waarde gecreëerd, ervan uitgaande dat grootouders ook iets
consumeren of misschien zelfs trakteren.
De derde manier om ouderen te betrekken wordt door de verenigingen als de meest lastige ervaren.
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Wanneer de vereniging vrijwilligerswerk als kleine klusjes aanbiedt en binding met de club als
voorwaarde voor betrokkenheid laat varen, zijn belangrijke drempels weggenomen. Het vinden van
en communiceren met de beoogde ouderen is dan wel een punt van aandacht . Ouderen maken zich
waardevol en nuttig voor de samenleving en komen in contact met andere mensen, waarmee zij zin
geven aan hun leven.

Met bovenstaande conclusies in het achterhoofd kunnen we ons in het voorlaatste hoofdstuk richten
op de discussie en aanbevelingen.
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9. Discussie en aanbevelingen
In dit voorlaatste hoofdstuk komen de onderdelen discussie en aanbeveling aan de orde. In paragraaf
9.1 behandelen we de open eindjes die na dit onderzoek overblijven, terwijl paragraaf 9.2 laat zien
welke stappen sportbonden en verenigingen kunnen zetten om de conclusies van het onderzoek op
te volgen.

9.1 Discussie
Nu de onderzoeksvraag is beantwoord, zijn enkele kanttekeningen, vraagtekens en kritische
opmerkingen op hun plaats. De logische eerste vraag is in hoeverre de geïnterviewde verenigingen
de grote massa van Nederlandse voetbalclubs vertegenwoordigen. Onderzoeker weet uit eigen
ervaring dat verenigingsbestuurders en -vrijwilligers het druk hebben en in de regel niet zitten te
wachten op nieuwe uitdagingen of opdrachten. Het vrijwilligerstekort en het feit dat vier van de in
eerste instantie aangeschreven verenigingen in Utrecht nooit hebben gereageerd op het verzoek aan
dit onderzoek mee te werken, spreken boekdelen. In dat opzicht voldoen de reacties van de
verenigingen die wèl wilden meewerken aan het vertrouwde en herkenbare beeld van het leven bij
een amateurvoetbalvereniging.
De uitkomsten van het onderzoek voldoen grotendeels aan de verwachtingen. De heldere scheiding
tussen kleine en grote verenigingen in relatie tot ouderen is niettemin een verrassing. Zo is de
onderzoeker, net als het bestuurslid van Vereniging 3 uit het onderzoek, verrast over de veelheid aan
leuke dingen die al pratend op tafel komt in relatie tot de ouderen bij de vereniging.
Het is opvallend hoeveel recente literatuur en scripties zijn te vinden over voetbal- en
sportverenigingen. Er wordt veel onderzoek gedaan en er lijkt ook een zekere 'onderzoeksmoeheid'
of 'bemoei-allergie' bij verenigingen op te treden. Zij bedenken zich wel twee keer voordat ze iets
ondernemen dat buiten de dagelijkse problematiek van de vereniging valt. Een medestudent, die
werkzaam is bij de lokale overheid, herkent die houding als ik over mijn ervaringen vertel: 'Je moet
niet gek opkijken als de helft niet eens reageert op een uitnodiging of een verzoek.'
In het onderzoek is rekening gehouden met een onderscheid tussen verenigingen, ook al is dat
onderscheid niet verder doorgevoerd dan de grootte van de verenigingen. Er is op talloze manieren
echter ander onderscheid te maken tussen verenigingen: zaterdag- en zondagclubs, clubs in de stad
of in de niet-verstedelijkte gebieden, autochtone versus allochtone clubs, enzovoort.
Het onderscheid is in de groep ouderen ook oppervlakkig gebleven. Het is aan te bevelen verder
onderzoek te doen naar de verschillende rollen die mannen en vrouwen afzonderlijk (kunnen) spelen
bij verenigingen, naar eventuele afstandsbeperkingen om naar een vereniging te gaan, of oudere
stellen anders acteren dan oudere alleenstaanden, hoe allochtone ouderen zich gedragen,
enzovoort.
Er gaat een wereld open zodra je je op de literatuur over grootouders en hun relatie met
kleinkinderen stort. Evengoed ontdek je dan dat er nog veel aangrenzende terreinen zijn waarover
nog niet of nauwelijks is gepubliceerd.
Activiteiten voor ouderen kunnen door ouderen zelf worden georganiseerd, mits een accommodatie
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(velden, kantine) beschikbaar is. In dat opzicht heeft een groep ouderen minder aandacht en
toezicht nodig dan een pupillenteam waar minimaal begeleiding en vervoer nodig zijn om tot een
wedstrijd te komen.
Op basis van de conclusies en de opmerkingen hierboven kunnen we tenslotte enkele aanbevelingen
opstellen voor de voetbalbond en amateurvoetbalverenigingen.

9.2 Aanbevelingen
Hieronder volgen enkele aanbevelingen voor de voetbalbond KNVB en de
amateurvoetbalverenigingen op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Het is goed denkbaar,
en misschien wel wenselijk, dat ook andere sportbonden en hun verenigingen kennis nemen van dit
onderzoek, zodat zij tenminste kunnen reflecteren op de uitkomsten van dit onderzoek en hun eigen
visie en beleid ten aanzien van ouderen. Behalve in de sport zouden ook organisaties die met
ouderen of kinderen bezig zijn, baat kunnen hebben bij de uitkomsten. Denk hierbij aan het
onderwijs, waar ouderen in plaats van ouders bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij tussenschoolse
of naschoolse opvang.
Aanbevelingen sportbonden, sportbedrijven, sportstimulering:
- Het is van groot belang dat sportbonden, koepelorganisaties en overheden onderscheid maken of
leren maken tussen verenigingen wanneer ze hen met nieuwe initiatieven benaderen. Wat voor een
grote vereniging aantrekkelijk kan zijn, is voor een kleine vereniging absoluut niet interessant. Maar
andersom kan dat ook het geval zijn. Het benaderen van een vereniging met een niet-toepasselijke
vraag leidt tot onbegrip en ergernis.
- Maak een programma voor een communicatiecampagne waarmee ouderen wordt gewezen op de
mogelijkheden tot zingeving die verenigingen bieden.
- Maak een toolkit waarmee verenigingen worden geholpen ouderen te vinden en te betrekken bij
hun club.
Voor verenigingen;
- Zet het onderwerp ouderen op de agenda voor de eerstvolgende bestuursvergadering aan de hand
van de bevindingen in dit onderzoek.
- Stel een commissie in die zich met de conclusies van dit onderzoek bezighoudt. Probeer ook buiten
de geijkte kaders te denken en tracht minimaal twee ouderen van buiten de vereniging in de
commissie te krijgen. Een commissie van vier loyale clubouderen blijft waarschijnlijk de bekende
paden bewandelen.
- Zoek samenwerking met omliggende clubs voor de vorming van een 'walking football' team als
binnen de eigen gelederen onvoldoende actieve oudere voetballers te vinden zijn.
- Bevorder en initieer (sport)activiteiten voor ouderen tijdens incourante uren.
- Maak ouderen (mede)verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kantine en het runnen
van de bar tijdens zelfbedruipende activiteiten voor ouderen, zodat zij altijd terecht kunnen en iets
kunnen gebruiken.
- Bevorder de komst van opa's en oma's bij jeugdwedstrijden.
- Stap af van de voorwaarde dat iemand clubbinding moet hebben voordat hij vrijwilliger kan
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worden.
- Knip het vrijwilligerswerk op in 'hapklare brokken' waarvan zowel leden als niet-leden gebruik
kunnen maken.
- Werk aan het imago van de vereniging als 'ouderenvriendelijk' en zorg dat de deur (bijna) altijd
openstaat.
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10. Nawoord
'Zoek een leuk onderwerp, het wordt vanzelf niet leuk', is een gevleugelde kreet die we tijdens het
laatste jaar steeds te horen krijgen wanneer de scriptie aan de orde komt. Bij mij tuimelen de
onderwerpen over elkaar en ik schrijf ze bijna allemaal in het schriftje dat ik bijna permanent bij me
draag.
In het voorwoord heb ik al uitgelegd hoe ik tot de keuze voor het onderzoek ben gekomen. Ik heb er
geen seconde spijt van gehad. Sterker nog, ik heb dankzij mijn leeggemaakte agenda dagenlang met
veel plezier tussen de studenten in de UB van Utrecht gebivakkeerd om me in de materie te
verdiepen. En ik heb ontdekt dat ik nu meer student ben dan toe ik de studentenleeftijd had.
Ik wil hier mijn familie en (studie)vrienden bedanken voor de steun en het vertrouwen die ze mij
steeds hebben gegeven. Mijn kinderen lopen nu niet meer het risico dat ze mij in de bibliotheek in
Utrecht zullen tegenkomen tussen hun leeftijdgenoten. Het is nu hun beurt om mooie en leesbare
dingen te produceren. Ik hoop dat ik een voorbeeld ben geweest.
Ik wil op deze plaats ook de geïnterviewden (Claudia, Ab, Frits, Jan. Jasper en Ruud) bedanken voor
hun tijd en waardevolle inbreng. ik hoop van harte dat zij zich in de scriptie herkennen en dat zij er
hun voordeel mee kunnen doen.
Mijn dank gaat ook uit naar ex-collega's van de KNVB voor het beschikbaar stellen van de foto's op
het voorblad.
Tenslotte de allergrootste dank aan Monique, die me het duwtje gaf om weer te gaan studeren. Ze
steunde, inspireerde, informeerde en controleerde. En als het nodig was bracht ze ook nog eten en
drinken.
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Bijlage 1 Vragen aan amateurverenigingen
1. Over 20 jaar is het aantal ouderen (65-plussers) in Nederland verdubbeld. Ouderen leven steeds
langer en blijven langer fit. Is dit onderwerp binnen het bestuur ooit aan de orde geweest?
2. Organiseert uw vereniging voetbalactiviteiten voor ouderen?
3. Welke (neven)activiteiten organiseert uw vereniging of faciliteert u voor ouderen ?
4. Heeft uw vereniging wel eens gesproken over het organiseren van activiteiten voor de groep
ouderen als een speciale doelgroep?
5. Zou 'walking football' een optie zijn om ouderen bij de vereniging te betrekken?
6. Hoeveel actieve vrijwilligers bij uw vereniging?
7. Is het werven en behouden van vrijwilligers bij uw vereniging een probleem?
8. Worden leden of ouders van leden verplicht vrijwilligerswerk te doen?
9. Het blijkt dat ouderen zich nuttig willen maken en zich gewaardeerd willen voelen. Is het denkbaar
dat u ouderen gaat benaderen om vrijwilligerswerk te doen bij de vereniging ?
10. Stelling : Het zou goed zijn voor de vereniging als er vaker ouderen actief zijn als vrijwilliger.
11. Het zou goed zijn voor de vereniging als we beginnen met 'walking football'.
12. De band tussen grootouders en kleinkinderen is de afgelopen decennia geïntensiveerd. Het blijkt
dat kleinkinderen het waarderen dat hun opa's en oma's komen kijken.
Zou dat voor u aanleiding kunnen zijn het bezoek van grootouders te promoten?
13. Heeft u wel eens last van overenthousiaste / schreeuwende ouders langs de lijn bij
jeugdwedstrijden
14. Vindt u het belangrijk dat overenthousiaste / schreeuwende ouders van uw vereniging worden
aangesproken op hun gedrag?
15. Het zou goed zijn voor de vereniging als ouderen vaker bij hun kleinkinderen komen kijken omdat
dit een kalmerend effect heeft op de ouders langs de lijn. Zou dit een reden zijn grootouders actiever
uit te (laten) nodigen voor het bezoek aan jeugdwedstrijden?
16. Is het denkbaar dat ouderen bij uw vereniging zelfbedruipende activiteiten organiseren? bv
klaverjassen, jeu de boules enz?
17. Is er een speciaal contributietarief voor ouderen?
Zou dat een overweging kunnen zijn?
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18. We begonnen met deze vraag:
Over 20 jaar is het aantal ouderen (65-plussers) in Nederland verdubbeld. Ouderen leven steeds
langer en blijven langer fit. Is dit onderwerp wel eens in het bestuur aan de orde geweest?
Is er een kans dat u na dit interview het onderwerp opnieuw aan de orde gaat stellen in het
bestuurd?
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Bijlage 2 Omvang van de geïnterviewde verenigingen
Vereniging 1
4 seniorenteams zaterdag
1 vrouwenteam zaterdag
2 seniorenteams zondag
1 vrouwenteam zondag
2 60-plussers actief als sporter
2 60-plussers actief als vrijwilliger
Vereniging 2
10 jeugdteams
6 meisjesteam
6 seniorenteams zaterdag
1 vrouwenteam zaterdag
1 G-team
3 G-teams jeugd
Geen 60-plussers als voetballer actief
2 60-plussers actief als vrijwilliger in het bestuur
Vereniging 3
10 seniorenteams zaterdag
1 vrouwenteam zaterdag
1 veteranenteam
1 35-plusteam
2 35-plusteams
2 zaalvoetbalteams
Geen 60-plussers actief als voetballer
Ongeveer 20 60-plussers actief als vrijwilliger
Vereniging 4
41 Jeugdteams
3 Jeugd G-teams
2 seniorenteams zaterdag
5 seniorenteams zondag
17 35+-teams zaterdagmiddag
1 Onder-23 team
+/- 50 actieve 60-plussers
+/- 25 60-plussers actief als vrijwilliger
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Vereniging 5
62 jeugdteams
8 meisjesteams
8 seniorenteams zaterdag
4 vrouwenteams zaterdag
1 veteranenteam zaterdag
6 seniorenteams zondag
1 vrouwenteam zondag
1 35+-team vrouwen (vrijdag)
32 zaalvoetbalteams
Niet meer dan 5 60-plussers actief als voetballer
Aantal vrijwillige 60-plussers moeilijk te schatten, maar veel meer dan aantal actieve sporters
Vereniging 6
9 seniorenteams zaterdag
2 vrouwenteams zaterdag
8 seniorenteams zondag
1 vrouwenteam zondag
4 35+-teams
12 zaalvoetbalteams
maximaal vijf 60-plussers actief als voetballer
1 60-plusser actief als vrijwilliger
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Bijlage 3 Uitgebreide samenvatting van de uitgewerkte interviews
1) Is het feit dat de hoeveelheid ouderen in Nederland de komende decennia verdubbelt wel eens
besproken binnen het bestuur van uw vereniging?
Vier verenigingen hebben het thema 'ouderen' in het bestuur besproken, waarbij er twee specifiek
hebben stilgestaan bij de groei van de hoeveelheid ouderen in de komende decennia.
'Ja, dat is aan de orde geweest en dan gaat het erover wat voor soort activiteiten kun je aanbieden op
het sportieve vlak en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen binnen vrijwilligersfuncties meer
zouden kunnen doen.' (Vereniging 4)
'Daar hebben we het wel eens over gehad. Niet zo specifiek, maar we proberen wel de oude leden
heel erg bij de club te betrekken' (Vereniging 3)
Twee verenigingen hebben het onderwerp walking football op de agenda gezet, waarvan één omdat
eigen leden elders aan die tak van voetbal zijn begonnen.
'[ …] puur omdat wij merkten dat die ouderen daar bij (naam club) voetballen. En die willen graag bij
ons voetballen.' (Vereniging 2)
Twee verenigingen hebben een demonstratie bezocht van walking football op uitnodiging van de
Vereniging Sport Utrecht (VSU).
2) Organiseren jullie specifieke voetbalactiviteiten voor 60-plussers?
Twee van de zes ondervraagde verenigingen organiseren voetbalactiviteiten buiten de competitie om
waaraan ouderen deelnemen en kunnen deelnemen, zonder dat die specifiek voor die doelgroep
zijn georganiseerd.
Twee andere verenigingen hebben een 35+-team, waarin ook 60-plussers (kunnen) spelen.
'[ …] wij hebben ZAMIVO-teams, dat is zaterdagmiddagvoetbal en dat is in principe voor alle
leeftijden, maar daar lopen dus ook mensen bij boven de 60. En in eerste instantie speelde iedereen
tegen elkaar, maar we hebben nu een splitsing gemaakt in twee poules, dus de poule die meer
prestatief bezig is en de poule die meer recreatief bezig is. Dan zie je dat die ouderen vooral op dat
recreatieniveau langer meekunnen.' (Vereniging 4)
'Ja, we organiseren in de winter spelletjes met voetbal voor alle seniorenteams plus eventuele
aanhang. Dan is uiteraard 60+ ook welkom, maar de aanmeldingen daarvoor zijn nihil.' (Vereniging 5)
3) Zijn er andere activiteiten die de vereniging voor de doelgroep ouderen organiseert?
Vier van de zes verenigingen hebben kaartactiviteiten voor ouderen. Die worden in twee gevallen
door de vereniging georganiseerd en in twee gevallen gefaciliteerd, eenvoudigweg door de kantine
open te doen. Bij een van de verenigingen gaat het om bridge, bij de andere drie om klaverjassen.
'Ja, een bridgegroep op dinsdagmiddag van een mannetje of dertig. Acht tafels. Die zijn niet allemaal
lid van de vereniging, maar het merendeel heeft wel een link naar de vereniging, ze zijn lid geweest,
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of zijn nog steeds niet-spelend lid. We doen dat omdat de kantine wordt gebruikt en er baromzet is.'
Bij een vijfde club behoren de klaverjasactiviteiten tot het verleden. Een reden om de kantine open
te doen voor kaarters is dat er dan in elk geval iets wordt omgezet.
'Wij bieden kaarters ruimte, omdat ze hier regelmatig waren, vroeger deden ze dat bij (naam
vereniging), tegenwoordig doen ze dat hier. Ze leggen hier graag een kaartje. Op zaterdag hebben we
wel eens 12 mensen, op maandag el eens 16, drie vier tafeltjes is maximaal.' (Vereniging 6)
Twee verenigingen kennen een gezelschap ouderen dat periodiek bij elkaar komt en buiten de
verenigingen activiteiten organiseert. In één geval gaat om enkele daguitjes per jaar, in het andere
geval zelfs om meerdaagse verblijven in het buitenland.
Een van de verenigingen kent nog bingoavonden terwijl bij een ander wekelijks een groep dames van
70-plus komt trimmen. Die dames laten zich de trimmeisjes noemen. De baromzet is ook een
afweging hun toegang te geven tot de kantine.
'Het is wel op zichzelf staand, maar aan de andere kant, in iedere bestuursvergadering hebben we een
bestuursvergaderingbingo en de trimmeisjes zijn toch altijd wel vast onderdeel van de
bestuursvergadering.' (Vereniging 3)

4) Is walking football wel eens aan de orde gekomen als optie voor 60-plussers?
Het antwoord op deze vraag wordt bevestigend geantwoord door bijna alle clubs, waarbij één club
de optie walking football na de eerste kennismaking niet ziet zitten.
'Wij hebben walking football een keer gehuisvest als demonstratie en ouderen waarvan ik dacht die
komen daarvoor in aanmerking. Die hebben ook gekeken en die zagen er niks in, dus….' (Vereniging 1)
Drie andere clubs hebben de optie walking football beproken en overwogen, maar besluiten om
praktische redenen voorlopig van verdere actie af te zien. Een van de bezwaren is het gebrek aan
vrijwilligers om de draad op te pakken.
'Ik heb het wel eens genoemd, maar dan zeggen ze : 'je bent gek', dus die kijken daar nu niet naar uit.'
(Vereniging 3)
'Het kost in die zin gewoon tijd en bij ons zegt er niemand op dit moment dat hij die tijd er wel in
gaat investeren. Dat is bij ons het lastige.'(Vereniging 5)
Eén vereniging ziet als enige bezwaar het aantal beschikbare spelers.
'Als wij het bij ons gaan opzetten en daar voldoende mensen voor kunnen krijgen gaan we daar
volgend jaar aan beginnen.'(Vereniging 2)
5) Is het werven en / of behouden van vrijwilligers een probleem voor uw vereniging?
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Drie verenigingen antwoorden onomwonden dat het werven en behouden en behouden van
vrijwilligers een probleem is. Voldoende barpersoneel is bij twee verenigingen een uitdaging.
'Dat ligt eraan hoeveel tijd ze bereid zijn om erin te steken, maar er zijn wel enkele plekken waarvan
we zeggen: kantine bepaalde avonden, penningmeester die we niet kunnen vinden' (Vereniging 1)
Twee verenigingen zijn niet ontevreden over het vrijwilligers beleid, al liggen er links en rechts wel
acute uitdagingen als iemand stopt of ziek is.
'Wij mogen niet klagen. Ook in het bestuur hebben we een aardige verdeling van jeugdigen en
ouderen. we worden nu geconfronteerd met iemand van de zondag die jaren heeft gedraaid en die
gaat er nu mee stoppen. Daar staan we nog wel voor een uitdaging.'(Vereniging 6)
Eén vereniging heeft de filosofie waarbij van alle leden een bijdrage wordt verwacht. Op vitale
posities zit een vrijwilliger die de maximale vrijwilligersvergoeding ontvangt. De leden die niet als
vrijwilliger actief zijn of minder dan veertig uur per jaar bijdragen, moeten een bedrag van € 50 per
jaar betalen.
Een andere vereniging kent ook semibetaalde vrijwilligers. Zij krijgen een deel van de omzet.
'We noemen dat betaalde vrijwilligers. Dat geldt hetzelfde voor scheidsrechters, mensen die
kleedkamers schoonmaken, die krijgen allemaal een vrijwilligersvergoeding.' (Vereniging 1)
Eén vereniging verklaart met een glimlach waarom het vrijwilligersprobleem beperkt is:
'Het geheim is dat we geen jeugd hebben.' (Vereniging 3)
Bij twee verenigingen hebben teams per toerbeurt verplicht bardienst. Eén vereniging overweegt de
verplichte bardienst per team in te voeren. Eén van de clubs concludeert naar volle tevredenheid dat
iedereen zijn bijdrage levert.
Het bereiken en aanspreken van de potentiële vrijwilligers is in vier gevallen een probleem. Er staan
weliswaar oproepen op de website, maar die sorteren geen effect. Alleen persoonlijk contact haalt
iets uit.
'[…] het krijgt heel veel aandacht, maar hoe krijg je die mensen enthousiast voor vrijwilligerswerk?
Dat is lastig. ook, denk ik, dat het bij ons vooral in het communicatiegedeelte zit. Hoe zorg je ervoor
dat mensen weten dat er gezocht wordt naar vrijwilligers […]' (Vereniging 5)

6) Ouderen willen graag van betekenis zijn voor de samenleving. Is betrokkenheid bij uw
vereniging een optie?
Alle verenigingen staan welwillend tegenover betrokkenheid van ouderen bij de vereniging. Twee
clubs hebben 80-plussers met een aparte rol. Dat varieert van begeleider van de G-jeugd tot gasteer
in de bestuurskamer.
'Binnen de club doen we al iets. Voor het eerste elftal hebben we voor de ontvangst in de
bestuurskamer iemand van 83' (Vereniging 6)
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Een andere vereniging heeft een bejaarde speaker en 'hoofd ballen gehakt' op leeftijd.
' […] we hebben één iemand die roept alleen om, en misschien zijn er wel mensen die het beter
kunnen, maar aan de andere kant weet je dat als je bij ons komt dat het zo werkt.' (Vereniging 3)
Veel ouderen hebben bij hun vereniging afgebakende functies die ze al jaren trouw vervullen. Een
jongere zou het misschien sneller en beter kunnen, maar de oudjes worden in hun waarde gelaten.
Een van de verenigingen heeft al wat ouderen in de onderhoudsploeg en in commissiefuncties, maar
wil wel aan de opvolging werken.

7) Is het een optie ouderen van buiten de vereniging te benaderen voor vrijwilligerswerk?
Vier van de zes verenigingen kijken onwennig aan tegen het idee ouderen van buitenaf te benaderen
voor vrijwilligerswerk. Twee van hen hebben geen idee waar ze zouden moeten beginnen met
vragen.
'[…] wij zouden het wel waarderen als mensen aan kwamen lopen, we zouden niet extern , ik zou niet
goed weten hoe ik ze extern naar de club zou moeten krijgen.' (Vereniging 1)
Bij één club meldde een bezoeker zich om iets te doen, in het andere geval is een regelmatige
bezoeker aangesproken. Verenigingen zijn echter terughoudend.
'[…] ik ben wel eens benaderd door Harten voor Sport om eens te praten wat betreft ouderen in de
wijk, om daar iets mee te gaan doen, maar wij doen alles met onze eigen leden allemaal.'(Vereniging
2)
Bij één vereniging zijn wel ouderen beschikbaar, maar daar is de vraag welke klus ze krijgen.
'Nou ja, je zou ze misschien wel willen benaderen, maar het lastige is, wat ga je ze dan precies laten
doen.' (Vereniging 5)
Een andere vereniging heeft geen idee of er wel ouderen in de wijk zijn die vrijwilligerswerk zoeken.
Als dat zo was, heeft de club, net als Vereniging 5 hierboven, zo snel geen werk voor hen.

8) Zou het voor de vereniging goed zijn als er meer ouderen over de vloer kwamen?
De meningen over eventuele aanwas van ouderen zijn verdeeld. Eén vereniging vindt dat ouderen
'een gemoedelijker uitstraling' aan de vereniging geven. Introductie via een bestaand lid is een veilige
optie voor de één en de ander vindt dat binding met de vereniging een voorwaarde is.
'Dan moeten we er een binding mee hebben. Als een opa komt kijken voor een van zijn kinderen,
perfect.' (Vereniging 2)
Een derde vereniging vindt dat er al een goede balans is in de samenstelling van het ledenbestand.
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'[…] we willen gewoon lekker in balans blijven. Dat wil niet zeggen dat als er nu vier ouderen aan
komen lopen dat we de deur dichtdoen, maar we gaan er nu niet aan trekken.' (Vereniging 3)
9. Merkt u bij uw vereniging dat de band tussen grootouders en kleinkinderen hechter wordt? Is de
sfeer bijvoorbeeld anders als er opa's en oma's staan?
Een van de verenigingen merkt op dat veel opa's en oma's bij seniorenteams komen kijken, vooral bij
het damesteam. Dat komt de sfeer ten goede.
'Nou dat is sowieso wel heel leuk, want dan is het op dat moment de opa en oma van iedereen.'
(Vereniging 3)
Een van de verenigingen merkt dat er op zaterdagen veel opa's en oma's bij jeugdwedstrijden langs
de lijn staan. Die club onderkent de sussende werking die uitgaat van toekijkende grootouders.
'Wat je daar ook ziet is dat dat een remmende werking heeft op de emotie van andere toeschouwers.
En dan voor de kinderen in het bijzonder, dus een vader gaat niet lopen blèren als zijn eigen vader
daar nog bij staat. En je ziet ook dat die kinderen het wel waarderen dat opa en oma langs de lijn
staan.' (Vereniging 4)
Eén geïnterviewde - zelf opa - vertelt hoeveel plezier hij beleeft aan de sporadische bezoeken aan zijn
voetballende kleinkinderen. Hij laat ook weten hoe intens de kinderen genieten van het bezoek van
opa.
De jongste geïnterviewde (22 jaar) vertelt dat zijn oudere vader een kalmerende werking had op de
veel jongere ouders van zijn ploeggenoten toen hij in de jeugd speelde.
10) Zou het mogelijk zijn dat ouderen zelfbedruipende activiteiten bij uw vereniging organiseren?
Vijf verenigingen zijn meteen enthousiast over zelfbedruipende activiteiten voor ouderen, deels
omdat die al bestaan, zoals bridge en de trimmeisjes.
'[…] nou, dat bridge dat hebben we dan al. Dat was jaren geleden op woensdagavond en dan was het
druk, dan zat de kantine bijna helemaal vol. Nu is het op de dinsdagmiddag en dat gezelschap is wat
kleiner, maar het bedruipt zichzelf wel, want de kosten zijn minimaal en d'r komt wel opbrengst uit.'
(Vereniging 4)
Een vereniging die niet zelf over de kantine kan beschikken vanwege een pachtconstructie is toch
positief over eventuele nieuwe ontwikkelingen:
'Je moet mensen nooit teveel tegenhouden, je moet altijd met mensen in gesprek gaan om te zien wat
er mogelijk is. Als we er dan achter komen dat het wel mogelijk is, dan doen we het met heel veel
liefde.' (Vereniging 5)
' […] als er een oudere groep zou zijn die iets in de kantine zouden willen organiseren, prima. We
hebben de ruimte, we hebben de faciliteiten, ze kunnen zich helemaal zelf bestieren.' (Vereniging 6)
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11) Moet er sprake van binding zijn tussen ouderen en de vereniging, voordat zij worden benaderd
of actief kunnen worden?
Als er specifiek wordt gevraagd naar binding als voorwaarde voor het benaderen of toelaten van een
oudere, duurt het in de meeste gevallen even voordat het antwoord volgt. De deur zwaait niet
meteen wagenwijd open.
'Mensen die helemaal geen lid zijn en dingen doen, ik denk dat dat vrij weinig voorkomt.' (Vereniging
5)
Drie verenigingen hechten aan een bepaalde band met de vereniging, bijvoorbeeld van een
grootvader van een kleinkind dat lid is. Een andere manier is dat een lid iemand introduceert die nog
geen lid is.
'Zó krijg je een vrijwilliger. Een vrouw van een overleden lid die bardienst gaat doen en barvrijwilliger
die is aangetrokken via iemand die ook stopte.' (Vereniging 1)
Een derde optie een gesprek met iemand aangaan en een kennismakingsperiode afspreken, waarin
club en oudere aan elkaar kunnen wennen.

12) Is er een apart tarief voor ouderen denkbaar wanneer zij lid willen worden?
Bij alle verenigingen is sprake van een flexibel contributiestelsel.
' […] op die manier wordt er wel gekeken naar de waarde die die activiteit voor de speler heeft en de
kosten die er voor de vereniging bijhoren. En daar wordt het tarief op afgestemd.' (Vereniging 4)
'Ja uiteraard, dat hebben we nu al, 35+ en 45+, dat proberen we echt laag te houden omdat die veel
minder voetballen ' (Vereniging 6)
13) Komt het thema ouderen na dit interview (weer) op de agenda van uw bestuursvergadering?
Bij vier verenigingen is het interview in het kader van dit onderzoek aanleiding om in eigen
geledingen nog eens verder te praten over de relatie tussen de eigen vereniging en de groeiende
groep ouderen. Twee van de clubs spreken uitdrukkelijk uit dat zij geen opvanghuis voor eenzame
bejaarden willen worden of langs de deuren willen gaan om ouderen te werven.
' […] ik heb geen zin om propaganda te gaan maken voor alle 65-plussser: kom eens bij (naam club)
langs.' (Vereniging 2)
' […] maar ik zie nou niet dat wij onze kantine drie dagen in de week gaan opengooien voor alle
eenzame ouderen om daar te gaan lunchen. Ik denk dat daar andere initiatieven voor zijn die daarin
zouden kunnen helpen. Ik vind dat vooral het sociale aspect, het verenigingsleven aanbieden, vind ik
dan belangrijker dan dat je een activiteit gaat organiseren helemaal losstaand van het voetbal.'
(Vereniging 3)
Twee verenigingen vinden het oplossen van het vrijwilligersprobleem in eigen kring belangrijker dan
de vleugels uitslaan en mensen van buiten benaderen om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.
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'Als een paar ouderen zich hier regelmatig gaan vertonen, zou ik er zeker een praatje mee gaan
maken om te proberen ze bij de club te betrekken in de en of andere functie als vrijwilliger. Maar ze
bieden zich niet bij bosjes aan.' (Vereniging 6)
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