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Maatschappelijke ontwikkelingen:

- misvattingen en mythen

Ontwikkelingen vormen organisaties

- (maar mythen ook!)

Presentator
Presentatienotities
Er zijn nogal wat misvattingen en mythen in de sport over de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zou er sprake zijn van wijdverbreid consumentisme, zouden leden en vrijwilligers de sport massaal vaarwel zeggen en zouden nieuwe generaties er wezenlijk andere voorkeuren op na houden dan vroeger.Veel wordt aangenomen, veel is ook niet waar. Ik wil u meenemen langs enkele maatschappelijke ontwikkelingen en kijken naar welke feiten invloed hebben op de sportwereld. Dat waar we over praten is namelijk van invloed in hoe organisaties worden vormgegeven. Dan kunnen we dus maar beter een goed begrip hebben van wat er in onze maatschappij gebeurt!



Nederland verandert



Nederland verandert

Presentator
Presentatienotities
Meer inwoners, meer eenpersoonshuishoudens (dit zijn vooral ouderen, Rob de Leede…!), migratie blijft hoog. Groei vooral in de Randstad, krimp in het noorden en het zuiden.



Presentator
Presentatienotities
Meer ouderen is de belangrijkste trend van allemaal, zie volgende presentatie.



Nederland individualiseert

Misvattingen liggen op de loer!



Nederland individualiseert

Afnemende populariteit ‘georganiseerde sport’

Kiezen voor het individu, niet voor het collectief

Groeiende populariteit individuele sporten



Nederland individualiseert

Afnemende populariteit ‘georganiseerde sport’

Kiezen voor het individu, niet voor het collectief

Groeiende populariteit individuele sporten

Presentator
Presentatienotities
Ledenaantal NOC*NSF tot twee jaar geleden gestegen over een zeer lange periode. De afgelopen twee jaar kleine daling.



Nederland individualiseert

Afnemende populariteit ‘georganiseerde sport’

Kiezen voor het individu, niet voor het collectief

Groeiende populariteit individuele sporten

Presentator
Presentatienotities
De verenigingsvorm is niet minder populariteit 
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Wat betekent individualisering nu eigenlijk?

NIET: het kiezen voor de meest individuele optie

MAAR:

De vrijheid te kiezen tegen tradities of het belang van anderen in.

Schnabel & De Hart, 2008



Wat betekent individualisering nu eigenlijk?

Dit sluit echter niet uit dat mensen kiezen voor het collectief

Men heeft echter het gevoel een individuele keuze gemaakt te 

hebben.

Schnabel & De Hart, 2008 



Nederland flexibiliseert

(Vermeij & 
Den Ridder, 2016)

Presentator
Presentatienotities
Minder zekerheid over arbeidAndere vormen van communicatieMeer contactenMeer oud-collega’sWe leven meer in steden (urbanisatie)Stedelingen meer contacten dan dorpsbewoners



Betekenis voor de roeisport en de vereniging

- hard werken om sport populair en toegankelijk te houden

- vrijwilligersmanagement

- oplossingsrichtingen

Presentator
Presentatienotities
Ik wil u graag kort meenemen langs drie implicaties van deze maatschappelijke ontwikkelingen.



gezondheidsmotief

sociale samenstelling

gezelligheidsmotief

beperkte flexibiliteit

hoge instapdrempel

Presentator
Presentatienotities
Het gaat goed met het roeien, maar aandacht blijft nodig. Wees het collectief waarvoor men kiest! Er is een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen aan de roeisport.



80

100

120

140

160

180

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Relatieve groei bevolking, sportdeelname en lidmaatschappen KNTLB

bevolking leden wekelijkse sporters tennis

Presentator
Presentatienotities
En verwacht geen wonderen van olympische medailles, grote evenementen of andere successen. Hier het voorbeeld van tennis. De rode pijl wijst het moment aan dat Krajicek Wimbledon won. Inderdaad, exact het moment dat de ledendaling bij de KNLTB werd ingezet.



Vrijwilligersmanagement

- Er mag iets tegenover staan

• Erkenning, maar ook beloning

• Armoedecultuur?

- Verplicht vrijwilligerswerk

• Bescherm hen met goede reden

- Stuur anders aan!

Presentator
Presentatienotities
Te vaak hebben we in verenigingen last van een zelf-gecreerde armoedecultuur: omdat lidmaatschap van vereniging niets mag kosten en we de sport zo goedkoop mogelijk willen houden moet alles zo amateuristisch mogelijk georganiseerd worden. Waar komt dat idee vandaan? Waarom moet het nog steeds een ‘eer’ zijn om gevraagd te worden? Laat bijvoorbeeld ook jongeren meedraaien om egoïstische redenen.Verplicht vrijwilligerswerk: er zijn mensen die andere verplichtingen hebben of die een vrijwilligers-’sabbatical’ nemen. Bescherm hen door hen te ontslaan van hun plicht of laat ze ‘afkopen’. Vreselijke term, maar zie vrijwilligerswerk als grote ton met energie: in tijd en geld.
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Vrijwilligersmanagement

- Meer vrijwilligers, minder tijd

- Vergt andere aansturing

- Dubbele uitdaging, geldt namelijk óók voor bestuurders

- Beschikbaarheid?

- Wat doet uw vereniging overdag?



Professionaliseren?

Uit noodzaak of uit overtuiging?

Framing

Presentator
Presentatienotities
Uit eigen ervaring als voorzitter: wij stelden een betaalde jeugdcoördinator aan, die zich bezig ging houden met de kwaliteit van onze trainingen, maar die ook eigen jeugd ging opleiden tot trainers. Verhoging kwaliteit, verhoging plezier, met meer leden als gevolg.



Samen de schouders eronder!

• Ja, er is sprake van individualisering en flexibilisering…

• Maar welke bedreiging levert dit op?

• Kijk uit voor de self-fulfilling prophecy!

Presentator
Presentatienotities
Als u denkt weinig vrijwilligers te krijgen, dan krijgt u die ook. Als u denkt consumenten te moeten bedienen in uw vereniging, dan gebeurt dat ook



Aanbevelingen

• Maak gebruik van het gezonde imago van roeien

• Omarm nieuwe (technologische) aanpassingen in de sport

• Moderniseer, maar houd verenigingsgedachte vast!

Presentator
Presentatienotities
Onderzoek laat zien dat pogingen om sporten toegankelijker te maken (denk aan cursusaanbod, denk aan ‘uitgeklede’ varianten) de sport meestal goed doen.Laatste  bullet: nieuwe vormen van lidmaatschap, nieuwe vormen van vrijwilligerswerk -> ze zijn er op gericht op het samen leuk te hebben en om samen te organiseren. De vorm van organiseren doet er minder toe. Niemand is gebaat bij een wij (vrijwilligers) – zij (professionals) verhouding.
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