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TITEL Sportverenigingen in het sociale domein
INLEIDING
Sportverenigingen nemen een steeds stevigere positie in het sociaal domein in. De rol van
sportverenigingen in het sociaal domein wordt vanuit twee perspectieven beschouwd. Ten eerste wordt
gekeken vanuit een publiek perspectief naar de gewenste maatschappelijke rol van sportverenigingen.
Hoe zien overheden de rol van sportverenigingen in het sociaal domein? Ten tweede wordt gekeken
vanuit het perspectief van sportverenigingen zelf. Hoe zien zij hun maatschappelijke rol in het sociaal
domein en hoe geven zij daar invulling aan?

METHODE
Voor het publiek perspectief is literatuurstudie gedaan en zijn sportnota’s van de twintig grootste
Nederlandse gemeenten (qua inwonertal) geanalyseerd. Voor het verenigingsperspectief is gebruik
gemaakt van dataverzameling bij het Verenigingspanel. Het Verenigingspanel van zo’n 2.000
verenigingen vormt een goede afspiegeling van de georganiseerde sport in Nederland. Vanaf 2008 zijn
meerdere metingen uitgevoerd waarbij de verenigingen zijn bevraagd over de maatschappelijke rol in
het sociaal domein en hoe zij tegen deze rol aankijken. Daarbij zijn verschillende indices ontwikkeld die
een indicatie vormen voor de mate van maatschappelijke oriëntatie van de vereniging. Door herhaling
door de jaren wordt het mogelijk om een ontwikkeling te schetsen.

RESULTATEN
Vanuit de analyse van de sportnota’s kunnen vier soorten maatschappelijke rollen voor
sportverenigingen worden onderscheiden (Waardenburg, 2016): de vereniging als sportaanbieder, als
opleidingsinstituut, als accommodatiebeheerder en als projectuitvoerder. Deze vier rollen kunnen
sportverenigingen aangrijpen, uitbouwen en benutten ten behoeve van hun bijdrage aan vraagstukken
in het sociaal domein.

Uit de analyse van de data van het Verenigingspanel komt naar voren dat sportverenigingen zichzelf
steeds sterker zien als een maatschappelijke organisatie en dat er tegelijkertijd een differentiatie
optreedt in de invulling van de maatschappelijke rol door sportverenigingen.

DISCUSSIE/CONCLUSIE
Zowel het sportbeleid, als de sportvereniging kijken steeds verder over de randen van de sport heen. De
aandacht van steeds meer sportverenigingen verbreedt naar de lokale omgeving waar zij deel van
uitmaakt. Voor de externe oriëntatie van de sportverenigingen wordt een tweedeling in het
verenigingslandschap geconstateerd. Voor gemeenten zou die toegenomen tweedeling een belangrijk
aandachtspunt in beleidskeuzes moeten zijn.
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