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In dit Serviceproduct worden de verschillende
facetten van communiceren behandeld.
Het is belangrijk om goed te communiceren
met de mensen waar u in de vereniging mee
te maken heeft (interne contacten).Tevens is
het zaak om goed te kunnen communiceren
met uw externe contacten.

Mensen hebben nog wel eens verschillende
belangen en daarmee gaan vaak andere
gedachtes samen. Niet altijd wilt u hetzelfde
als deze mensen. Niet goed kunnen commu-
niceren met deze mensen kan dan leiden tot
conflicten.

Verbale en non-verbale 
communicatie
Communicatie is niets meer en niets 
minder dan uitwisseling van informatie.
Communiceren kan door middel van woor-
den plaatsvinden (verbale communicatie) 
en door middel van lichaamshouding en
gebaren (non-verbale communicatie ook wel
lichaamstaal genoemd). Het is meestal een
combinatie van beide.

Je stelt vragen en je luistert, ondertussen is
het zaak om op de lichaamstaal van degene
te letten waarmee je in gesprek bent.
Voorbeelden hiervan zijn: lichaamshouding,
stemgebruik, oogopslag, gebaren, enzovoorts.

Het nut aan het herkennen van non-verbale
communicatie kan men begrijpen wanneer
men weet dat de overtuigingskracht van een
emotionele uiting voor meer dan 80% gele-
gen is in het non-verbale component van de
uiting. Met andere woorden als men ziet dat
de non-verbale signalen iets anders uitstralen
dan de verbale informatie, is het aan te
raden om niet meteen op de verbale infor-
matie af te gaan.Andersom straalt uzelf
natuurlijk ook deze non-verbale signalen uit.
Een goed advies in deze is dan ook: wees
bewust van uw en andermans signalen!

Communicatie speelt
een belangrijke rol in
de sportvereniging
In de sportvereniging wordt er op alle fronten gecommuniceerd.Tijdens
de wedstrijd, de training en in de kantine. Maar ook op het bestuurlijke
vlak kan er geen beleid ontwikkeld worden zonder dat er gecommuni-
ceerd wordt. Communiceren loopt alleen niet altijd even gemakkelijk.

Tekst: Sportscan

Gesprekspartners
Een bestuurder in een vereniging kan met
verschillende gesprekspartners te maken
krijgen. Hieronder een opsomming van de
bedoelingen en de manieren waarop u met
hun kan communiceren. Er kan een onder-
scheid worden gemaakt tussen interne en
externe communicatie.

Interne communicatie
Een artikel over interne communicatie:
’Gewenst imago als vertrekpunt - een goed
communicatieplan is steeds in beweging’ zal
aan het einde van dit Serviceproduct 
worden geplaatst.

Collega’s uit commissies of het bestuur
Dit zijn waarschijnlijk de mensen waar u het
meest mee communiceert. Soms is het nodig
om een beoordelings en/of functionerings-
gesprek te houden met mensen die ‘onder’
u staan, zoals bijvoorbeeld leden uit uw
commissie wanneer blijkt dat zij niet naar
behoren fungeren. Het is zaak dat u er een
open communicatie op na houdt, u zit
immers in één en hetzelfde team. U wilt
allen het beste voor de vereniging, namelijk
dat deze zo goed mogelijk kan draaien.
U moet direct, persoonlijk en consistent
naar elkaar toe zijn.
Zie ook Serviceproduct Vergaderen.

Leden van de vereniging
U moet zorgen dat u de leden tevreden
houdt. U moet dus zo goed mogelijk 
voldoen aan hun wensen en behoeftes.
Hun wensen en behoeftes zijn echter zeer
verschillend, daarom is het zaak met afge-
vaardigden van al uw leden te communiceren.
Het is aan te raden om één à twee keer per
jaar de wensen en behoeftes van uw leden
te peilen bijvoorbeeld door middel van een
enquête in het clubblad.
Zie ook Serviceproduct Beleidsplan voor meer infor-
matie over de interne analyse van uw vereniging.

Serviceproduct
H15

De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de CD-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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langs de kant. U moet deze mensen
daarop aanspreken. Zie ook het project
‘Sportiviteit en Respect’ op www.sport.nl.

Zie voor meer informatie over ouders het
project ‘Ouders Graag Gezien’ op
www.oudersgraaggezien.nl.

Technisch kader
Deze mensen hebben waarschijnlijk na de
leden de meeste kijk op hoe tevreden de
leden zijn en op de kwaliteit van het aanbod.
Luister goed en praat met hun. Zij zijn 
waarschijnlijk één van de weinigen die een
professionele opleiding hebben gevolgd.
Zij kunnen aan de andere kant ook werk-
nemer zijn en zullen niet altijd aan de eisen
van de vereniging voldoen. Hierdoor kan het
noodzakelijk zijn om functionerings-
gesprekken en/of beoordelingsgesprekken 
te voeren.Al met al is de relatie bestuur en
technisch kader een complex geheel. Het 
is de taak van het bestuur om heldere
afspraken en gedragsregels te maken.

Vrijwilligers
Verenigingen draaien voor een groot gedeelte
op vrijwilligers. Hun taken zijn ook zeer
divers. Het is ook noodzakelijk om heldere
afspraken met deze groep te maken t.a.v.
eventuele onkostenvergoedingen en de pre-
cieze taken die zij uitoefenen. Ook bij deze
groep is het zaak ze te  waarderen en motive-
ren. Zie ook Serviceproduct H22 Vrijwilligersbeleid.

Externe communicatie Sponsors
Bij deze groep wordt communiceren echt
onderhandelen. Sponsors staan meestal niet
te springen om zich aan te melden.
Over het algemeen vinden verenigingen niet
zo makkelijk geldschieters. De bedrijven zijn
meestal wat terughoudend omdat zij niet van
tevoren weten of sponsoring goede en vol-
doende publiciteit oplevert. Het is belangrijk
dat de club zich als een kwaliteitsvolle vere-
niging presenteert. Onderhandelen is een
belangrijke eigenschap om de sponsor ervan
te overtuigen dat er voor zowel de vereni-
ging als de sponsor voordelen te halen zijn.
Zie ook Serviceproduct Sponsoring.

Ouders
Deze groep kunt u veelal indelen in drie
groepen:
1. De enthousiaste ouder

Deze ouder wil zich graag inzetten voor
de club en is altijd bereid om een handje
te helpen. Zij moeten vooral gewaar-
deerd en gemotiveerd worden.
Zie ook Serviceproduct Vrijwilligersbeleid.

2. De ‘breng en verdwijn’ ouder
Deze ouder beschouwt de vereniging 
als een opvangplaats voor de kinderen.
Zij komen het kind ’s ochtends brengen
en ’s middags weer halen. In de tussentijd
verwachten ze dat het kind bezig ge-
houden is. Het is zaak om te praten met
deze ouders dat zij ook wel iets voor de
club moeten doen. Natuurlijk moet dit
wel op tactische wijze gebracht worden.

3. De ‘bloedfanatieke’ ouder
Deze ouder wil meestal nog meer 
danhet kind zelf dat hun kind de beste is.
U kunt ze herkennen aan de ouders die
zich laten overspoelen door emoties.
Ze staan soms scheldend en tierend
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Media
De media richten zich op hoge oplage-,
kijk- en luistercijfers. Journalisten zoeken
vooral informatie die voor hun doelgroep
interessant is. Sensatieverhalen met negatie-
ve emoties zijn zeer in trek. Niets is mooier
voor mensen dan leedvermaak. Maar dat is
nu net niet wat de bestuurder naar buiten
moet brengen.Wanneer er iemand van de
media langs komt zorg er dan voor dat u
zich goed voorbereid en u zich niet laat 
verleiden tot het vertellen van eventuele
problemen in en rondom uw club.
Zie H08 Evenementen & wedstrijden

Vertegenwoordigers van gemeentelijke
en provinciale overheden
Deregulering en decentralisatie zijn trends
van de laatste jaren waar sportverenigingen
ook mee te maken krijgen.Wanneer de
gemeente beslist de accommodatie in
eigendom van de vereniging te geven 
(zie Serviceproduct Privatisering) moet de 
vereniging daar dan blij mee zijn en verder
afwachten? Nee het is aan te raden om in
een vroeg stadium het initiatief te nemen
om intern en extern overleg te plegen, zodat
de vereniging niet voor een onverwachte
verrassing komt te staan. Kort samengevat
kan men stellen dat bestuurders met een
verscheidenheid aan mensen te maken heb-
ben. Elke groep behoeft zijn eigen specifieke

aanpak. U bent degene die samen met al die
partijen het beste voor de vereniging moet
bereiken. Uw doel blijft steeds om zodanig
te communiceren dat alle partijen er beter 
van worden. Oftewel ‘win-win’ situatie.

Communicatieve vaardigheden van
een bestuurder
Een bestuurder moet in staat zijn om samen
te werken zowel met mensen die hij mag als
met mensen met wie hij minder op kan
schieten. De bestuurder moet over een 
aantal vaardigheden beschikken.
Deze vaardigheden zijn achtereenvolgens:
• Aandacht geven
• Luisteren
• Terugkoppelen
• Doorvragen
• Ordenen
• Informeren
• Oordelen
• Adviseren
• Opleggen

Als bestuurder dient u te beschikken 
over directieve en non-directieve gespreks-
technieken. Bij een directief gesprek staat 
de beleving van de bestuurder centraal.
Feedback, ideeën en adviezen bepalen de
inhoud van het gesprek. Bij een non-directief
gesprek staat de andere persoon centraal. Die
andere persoon zoekt zelf naar oplossingen.

Feedback
Tenslotte is feedback geven aan de vrij-
willigers en collega’s belangrijk. Met feedback
laat u namelijk blijken wat het effect is van
het werk/gedrag van de ander. Indien dat het
effect is wat hij verwacht, zal het hem stimu-
leren om zo zijn werk voort te zetten.
Had hij een ander effect verwacht dan kan
dit voor hem een stimulans zijn om zijn
gedrag te veranderen. Door middel van 
feedback breng je de ander op de hoogte
van het positieve (vooral doorgaan) en 
negatieve (gedrag aanpassen) effect van zijn
gedrag. Dit doet u omdat u het beste wil
voor de vereniging en omdat hij de gelegen-
heid moet krijgen om te leren. Goede feed-
back zijn uitingen waarin u duidelijk maakt:
wat u waarneemt, wat het effect daarvan is
op u en wat voor gevoel u daarbij krijgt.
Het is hierbij belangrijk geen negatieve 
oordelen te geven.

Bron: IOS werkmap.Titel: Communiceren in
sportverenigingen.Auteur: Paul Scheltes

Vertel nooit over
eventuele problemen
in en rondom uw club
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Gewenst imago
Bij communicatie met de diverse doelgroepen
is het van belang te vertrekken vanuit één
punt: het gewenste imago van de sportclub.
Zo dienen bijvoorbeeld alle uitingen hetzelfde
uit te stralen en de betrokkenen moeten
gezamenlijk dezelfde boodschap over de
sportclub uitdragen. Dit verhoogt de effec-
tiviteit van de externe communicatie. Na
vaststelling van het gewenst imago zal bij 
de belangrijkste doelgroepen onderzocht
moeten worden wat het huidige beeld is van
de sportclub. Doel is om door middel van
communicatie het beeld om te buigen in de
richting van het geformuleerde imago.

Het gewenst imago bestaat uit vier 
elementen:
1. Een basisformulering over de club alsof

het een persoonlijkheid is.Als voor-
beeld: vv ‘Sport’ is een open, actieve en
inspirerende sportvereniging die uitgaat
van de persoonlijke mogelijkheden van
ieder individu. Naast het verzorgen van
een goed sportaanbod in een veilige
omgeving staat aandacht voor sociale
vorming en individuele ontwikkeling 
centraal.

2. Direct betrokken personen.Voor een lid
of ouder is de trainer / leider meestal
de personificatie van de club. De basis-
formulering staat of valt met de houding
van de trainer/leider die door het lid of
ouder wordt aangesproken.

3. Symboliek. Onder symboliek wordt ver-
staan logo, briefpapier, belettering van de
clubnaam, gebruik van kleuren, etc.
De symboliek moet passen bij de basis-
formulering. De totale symboliek wordt
uitgewerkt in een huisstijl. De huisstijl
zorgt ervoor dat de vereniging op 
herkenbare wijze met de doelgroepen
communiceert. De huisstijl is terug te
vinden in alle schriftelijke en digitale
communicatie-uitingen, maar komt even-
eens terug in de sportaccommodatie.
De huisstijl moet aansluiten bij de
markt: een sportieve, jonge, dynamische
uitstraling of juist niet? 

Niet iedere vereniging heeft een gelijke
informatiebehoefte. Hoe kleiner de club is,
hoe eenvoudiger de communicatie door-
gaans tot stand komt. Hoe groter de club,
hoe lastiger. Er zijn immers meer mensen bij
betrokken. Het wordt dan steeds lastiger om
een betrouwbaar imago uit te stralen. Het is
dan handig om te werken volgens een com-
municatieplan. In het communicatieplan moet
een onderscheid gemaakt worden tussen in-
en externe communicatie.Verder is het aan
te raden doelgroepen te benoemen.

Imago
Een betrouwbaar imago wordt bereikt door
stelselmatig en op herkenbare wijze met de
doelgroepen te communiceren. Dat lukt het
beste wanneer de communicatieactiviteiten
worden uitgevoerd op basis van een plan.
Door regelmatig bij de verschillende doel-
groepen na te gaan of zij zich voldoende
geïnformeerd voelen kan de kwaliteit van 
de communicatiemiddelen steeds verbeterd
worden. Een communicatieplan is dus steeds
in beweging.

Communicatie ondersteunt en schept de
voorwaarden voor het realiseren van de
doelstellingen van de sportclub. Het commu-
nicatieplan is derhalve een management-
instrument waarmee, op een zo effectief 
en efficiënt mogelijke wijze, alle bewust
gehanteerde vormen van interne en externe 
communicatie op elkaar worden afgestemd.
Hierdoor zal een positieve uitgangspositie
ontstaan met de groepen van personen
waarmee men iets wil bereiken.

Groepen
Elke sportclub kent (groepen van) personen
die op een of andere manier in relatie tot
haar staan, al dan niet zonder dat men 
hiervoor gekozen heeft. Het is van belang
alle contactgroepen te inventariseren.

De meeste sportclubs kunnen met de 
volgende groepen te maken hebben: leden,
bestuursleden, commissieleden, overig kader
en vrijwilligers, trainers, begeleiders, medische
staf, sponsors, scheidsrechters, tegenstanders,
toeleveranciers, omwonenden, overheden,
pers, sportraden, bonden, ouders, scholen,
politie, gezinsleden van vrijwilligers, etc.

Doelgroepen
Uit bovenstaande groepen worden de 
doelgroepen voor communicatie gekozen:
groepen van personen met wie of bij wie
men een specifiek communicatiedoel wil
bereiken. Dit gebeurt niet eenmalig: regel-
matig moet bekeken worden of de doel-
groepen nog relevant zijn. De doelgroepen
worden onderverdeeld in intern en extern.

Gewenst imago als vertrekpunt  

Een goed communicatieplan is
steeds in beweging
Binnen een sportclub moet veel informatie worden uitgewisseld.
Niet alleen wanneer de leden waar moeten zijn voor het spelen van hun
wedstrijd, er is meer. Contact met de scheidsrechters, de toeleveranciers
voor de kantine, de onderhoudsploeg voor de accommodatie, de
gemeente, etc, etc. Met de komst van diverse digitale communicatie-
technieken verandert ook de communicatiemix.Wie kan je op welke manier
het beste bereiken en wat wil je aan informatie aan hen kwijt? In dit artikel
aandacht voor een planmatige aanpak van de clubcommunicatie.

Tekst: Sportscan

In het communicatie-
plan moet een 

onderscheid gemaakt
worden tussen in- 

en externe 
communicatie
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4. Gebouw en omgeving. Dit is de kennis-
making met de fysieke identiteit van de
sportclub. Deze mag niet strijdig zijn
met hetgeen men wil uitstralen.

Communicatiemiddelen
Communicatie wordt in gang gezet met
behulp van communicatiemiddelen.
Hieronder volgt een opsomming van de
middelen die gehanteerd kunnen worden,
onderverdeeld naar interne en externe 
doelgroepen.Afhankelijk van de communica-
tiedoelen per doelgroep worden de diverse
middelen ingezet.

Middelen voor interne doelgroepen:
Clubblad, bestuursmededeling/-brief,
jaarverslag vereniging, notulen (bestuurs)
vergadering, informatieavond, vrijwilligers-
bijeenkomst/borrel/uitje, bedankavond voor
hulpouders/verzorgers, publicatiebord, i
nformatiepakket nieuwe medewerkers,
ideeënbus, website. Communicatiedoelen
voor de interne doelgroepen zijn in ieder
geval het verstevigen van de onderlinge band
en het verhogen van positieve betrokkenheid
rond de sportclub.

Middelen voor externe doelgroepen:
Jaarverslag vereniging, bestuursmededeling,
informatieavond, huisbezoek, eindejaarsfeest
(tevens voor buurt, sponsors, etc), open dag,
clubbrochure, informatiepakket, website,
advertentie, persbericht, etc.

Communicatiedoelen voor de externe doel-
groepen zijn in ieder geval het opbouwen
van het vertrouwen in de organisatie en
informeren over de kwalitatieve 
ontwikkelingen van de sportclub.

Afhankelijk van de
communicatiedoelen

per doelgroep worden
de diverse middelen

ingezet
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kunnen zelf een voorkeur opgeven voor de
leeftijdscategorie, datum en tijdstip waarop ze
willen fluiten. LISA maakt vervolgens zelf een
planning die ze voorlegt aan de scheidsrech-
terscommissie; dan pas wordt een definitieve
planning gemaakt. Standen in de competitie
worden automatisch gegenereerd en weer-
gegeven direct uit de KNHB database. Elke
speler kan op elk moment en overal via de site
de actuele stand zien, maar ook de enige juist
teamindeling, telefoonnummers van de teamle-
den et cetera. LISA houdt de interne stand bij;
welk team presteert het best? LISA functio-
neert tevens als toto-manager. Ze genereert
wekelijks de clubtoto: leden voorspellen de
resultaten van afzonderlijke teams. De coördi-
nator bedrijfscompetitie plant via LISA de
wedstrijden, nodigt scheidsrechters uit en plant
de barbezetting. LISA regelt overigens ook de
gehele financiële administratie’.

Brinkman ‘We zijn de afgelopen anderhalf jaar
bij alle commissies en vrijwilligers aangescho-
ven om te inventariseren met welke andere
vrijwilligers ze contacten hebben en welke
informatie ze nodig hebben en gebruiken. Dit
resulteerde in honderden informatiestromen
tussen leden onderling. Deze stromen zijn nu
geautomatiseerd waardoor er nauwelijks meer
gecontroleerd hoeft te worden. Dit maakt de
vereniging en haar organisatie een stuk minder
kwetsbaar en garandeert continuiteit. Op cru-
ciale momenten in de communicatiestroom
zitten wel controlemomenten ingebouwd en
worden leden gevraagd bevestiging te geven.
Het organiseren is hierdoor een stuk aantrek-
kelijker en aanzienlijk eenvoudiger geworden;
ik denk dat we in 2002 enkele duizenden uren
hebben weten te besparen.’

Damen ‘ Het beleid van de vereniging is in de
afgelopen 3 jaar fundamenteel gewijzigd.
Inmiddels geven we meer dan 50% van het
budget aan training, begeleiding en coaching
van spelers, trainers en coaches uit, naast de
kosten voor velden en accommodatie. Met
LISA en EMMA wordt dat op een fantastische
manier ondersteund. Mede daardoor hebben
we enorme sprong voorwaarts in de ontwik-
keling gemaakt.

Verschil met een normale clubsite is dat LISA
en Emma  oplossingen bieden voor vervelende
regelprocessen met een hoge herhaalfactor én
voor vastleggingen van zaken die juist heel
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de
vereniging. Hierdoor wordt het vrijwilligers-
werk aantrekkelijker, kunnen leden de dingen
doen die ze leuk vinden en wordt kennis
behouden binnen de club. Elk lid is vrij om zijn
eigen profiel bekend te maken: denk aan zaken
als beroep, hobbys en interesses, scheidsrech-
tersdiploma’s e.d. De club kan deze profielen
natuurlijk prima gebruiken om vacatures en
vrijwilligers te matchen.

LISA en EMMA maken 
vrijwilligerswerk leuk!

Is LISA de moeder die iedereen kent of?
Brinkman "Dat zou je denken, maar LISA staat
voor Leden Informatie Systeem Almeerse,
bedoeld voor de leden van de interne organi-
satie.Als secretaris van onze sterk groeiende
vereniging vond ik dat vrijwilligers die iets
organiseren voor onze vereniging moesten
kunnen beschikken over de actuele ledenlijst.
Er circuleerden wel 25 ledenlijsten binnen
onze vereniging en evenzoveel mensen 
probeerden die lijst up to date te houden.
Vanuit die vraag van een aantal vrijwilligers ben
ik LISA gaan bouwen. Doel moest zijn om de
administratieve zaken rondom de organisatie
van de vereniging zo efficiënt mogelijk te rege-
len. Het gedoe met verschillende bestandjes,
administraties, lijsten en planningen moest
afgelopen zijn’. Damen: Onze leden hebben
weinig tijd, administratie maakt vrijwilligers-
werk er niet leuker op, het is wel leuk om op
het veld te staan.Vanuit vragen van vrijwilligers
is Paul verder gaan bouwen. Een mooi voor-
beeld van vraaggericht werken. Het afgelopen
jaar is het online ledensysteem verder ontwik-
keld. Kort na de ontwikkeling van LISA werd
het EMMA-systeem in gebruik genomen: het
gedeelte voor leden, coaches, trainers en be-
geleiders. EMMA en LISA zijn nu zover door-
ontwikkeld dat we alle interne processen
binnen de club hebben vastgelegd en geauto-
matiseerd. Gesprekken en vergaderingen gaan
weer over hockey en niet over administratief
geneuzel. Het clubblad wordt automatisch 
online gegenereerd. De redactie kan zich 
daadwerkelijk met redactie bemoeien en niet
met het bekende ‘knippen en plakken’ of het
zeuren om kopij.

Ontwikkeling spelers
Damen ‘Een ander prachtige gebruiksoptie is
dat de trainers en coaches bijvoorbeeld de
ontwikkeling van spelers vastleggen in LISA.

Snelheid, Persoonlijkheid Inzicht en Techniek
(SPIT) worden door trainer en begeleider los
van elkaar beoordeeld en gearchiveerd in LISA.
Er onstaat zo per speler een compleet,
oproepbaar ontwikkelprofiel: de hoofdtrainer
kan in een oogopslag zien welke talenten zich
bevinden onder de ruim 500 jeugdleden. Een
andere optie is bijvoorbeeld het aanbieden van
specialistische trainingen.Als we besluiten om
over drie weken op zaterdag een spitsen-trai-
ning aan te bieden dan selecteren we via LISA
in vijf minuten alle spitsen uit bijvoorbeeld de
selectieteams, die vervolgens automatisch per
e-mail een uitnodiging krijgen.Via EMMA vra-
gen we ze om aan te geven of ze komen of
niet, de twee die niet reageren worden even
gebeld. Dat scheelt nogal, vroeger moesten we
hiervoor 40 mensen bellen en nabellen. U kunt
nagaan hoeveel tijd wij bespaarden met het
systeem toen enkele honderden mensen
moesten worden geinformeerd vanwege het
plotselinge koude begin in december.

Altijd actueel
Brinkman ‘96% van het leden- en vrijwilligers-
bestand heeft zijn of haar e-mail adres bekend
gemaakt en vraagt informatie op via Emma.
Ruim 600 mensen hebben een unieke inlog-
naam en paswoord aangevraagd en maken
gebruik van Emma. Zowel EMMA als LISA
werken met verschillende autorisaties.
Afhankelijk van je functie krijg je toegang tot
bepaalde modules van het systeem. Je kan je
voorstellen dat de barplanner moet weten
welke evenementen in het clubhuis worden
georganiseerd. Op het moment dat de even-
ementencommissie een activiteit op de kalen-
der zet, ontvangt de barplanner en de accom-
modatiecommissie een berichtje met tijden en
aantal verwachte deelnemers. Een stukje echt
workflow-management. Alle leden die in het
bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma 

Welke bestuurder je ook spreekt vrijwel iedereen geeft aan dat het hart-
stikke lastig is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Is het in een
groot bedrijf (1000 medewerkers) al knap lastig om iedereen via afdelings-
hoofden, managers en directieleden op dezelfde lijn te krijgen, bedrijfs-
processen op elkaar af te stemmen en daarover te communiceren.
Hoe moeilijk is het dan bij een vrijwilligersorganisatie zoals een middel-
grote hockeyclub met ruim 750 leden en meer dan 250 vrijwilligers?
Sportscan sprak met voorzitter Mario Damen en secretaris Paul Brinkman
en Willem Coppoolse over LISA en EMMA. Hoe twee "vrouwen" de 
interne organisatie en communicatie fundamenteel hebben veranderd.

Door Erik Holtman
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Bedrukte koppen, zichtbare weerstanden

vertrouwde en bekende kwijt te raken.
Er ontstaat de angst meer te verliezen dan
ervoor terug te krijgen. Mensen gaan ervan 
uit dat waardevolle zaken niet blijven bestaan.
Ze willen terug naar een situatie waarin be-
kend was wat er werd verwacht. De verande-
ring wordt ongedaan gemaakt of ondermijnd
en mensen gaan op de oude voet verder.
Ten derde komt het gebrek aan vertrouwen
en het ontstaan van misverstanden om de
hoek kijken. Het verzet groeit, omdat de
gevolgen niet meer te overzien zijn. Er heerst
een gebrek aan vertrouwen in het bestuur.
Is dit vertrouwen onvoldoende dan is er veel
ruimte voor misverstanden, omdat bericht-
geving anders wordt geïnterpreteerd dan
bedoeld.
Ten vierde kunnen leden een andere inschat-
ting van de gevolgen hebben. De algemene
indruk is dat de verandering meer schade
oplevert dan dat verbeteringen optreden.
Iedereen redeneert op grond van andere
informatiebronnen. Het bestuur moet er daar-
om niet vanuit gaan dat bekend is op welke
informatie de beslissing is gebaseerd.
Tot slot is het verschil in waarneming van het
belang de vijfde oorzaak voor het ontstaan
van weerstanden. Meestal is er binnen het
bestuur overeenstemming over het algemene
belang dat de vereniging dient. U heeft echter
binnen de vereniging met verschillende per-
sonen te maken die ieder hun eigen belang
nastreven. Het algemene belang kan dit eigen
belang uiteraard schaden, omdat niet met
iedere individuele wens rekening gehouden
kan worden.

Omgaan met weerstanden
Houdt rekening met eerder genoemde oorza-
ken. U kunt dan veranderingen in goede banen
leiden. Dit  vergt uiteraard wel de nodige tijd,
geduld en inlevingsvermogen. Daarnaast kunt
u gebruik maken van onderstaande strategieën
bij de omgang met weerstanden.
1. Ontwijken; u laat de situatie bij de oude en

laat willens en wetens alles fout gaan.
Hiermee kan vanuit uw leden en/of kader
zelf ervaren worden dat het beter is te 
veranderen.

2. Informeren; u geeft zoveel mogelijk informa-
tie en laat de betrokkenen zelf besluiten dat
verandering een verbetering is.

3. Participeren; u betrekt de leden al in een
vroeg stadium bij het veranderingsproces.
Zij  mogen meedenken en meebeslissen.

4. Manipuleren; hierbij krijgen mensen van wie

De voorgestelde contributieverhogingen wor-
den overstelpt met kritiek. Ouders van een
jeugdteam spannen met elkaar samen, omdat
ze het niet eens zijn met de teamindeling. Met
hun gezichtsuitdrukkingen en handgebaren
laten bepaalde mensen tijdens vergaderingen
duidelijk hun ongenoegen kennen. Commis-
sieleden raken gedemotiveerd, omdat bepaalde
bestuursleden telkens allerlei bezwaren maken
tegen hun plannen. Zo zijn er nog tal van
voorbeelden te geven, waarbij weerstanden
binnen de vereniging een grote rol spelen.

Als verenigingsbegeleider komen we ook
weerstand tegen. Bij een ondersteuningstra-
ject vragen we de vereniging een werkgroep
samen te stellen met een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging uit alle geledingen. Hier-
mee proberen we een groot draagvlak te cre-
ëren voor de plannen die we maken. Soms is
een werkgroeplid vanaf het begin negatief. De
vereniging heeft volgens diegene alles al ge-
probeerd zonder enig resultaat. Deze persoon
vindt veranderingen onnodig en zal deze pro-
beren tegen te houden.We moeten dan dus al
bij voorbaat rekening houden met weerstand.

Verandering schept onzekerheid
We beseffen dat veranderingen mensen onze-
ker kunnen maken.Als iemand al tien jaar op
dezelfde wijze zijn of haar taak uitvoert, dan
geeft dat houvast en zekerheid.Als blijkt dat
een andere werkwijze wenselijk is, dan kan de
persoon in kwestie dat opvatten alsof hij/zij
haar werk niet goed doet. De veranderingen
vormen dan een bedreiging. Betrokkene werkt
niet graag mee.Afscheid nemen van het ver-
trouwde is niet altijd makkelijk, maar vaak
noodzakelijk. Begrip voor de weerstand die
kan ontstaan is nodig, zodat u kunt bepalen
hoe u ermee omgaat. Daarom volgt hieronder
een opsomming van de oorzaken, die u helpen
inzicht te krijgen in de achtergronden.

Ontstaan van weerstanden
Ten eerste is gebrek aan informatie reden tot
weerstand. Binnen het bestuur is een pro-
bleem meestal al lange tijd gemeengoed, voor-
dat erover wordt gecommuniceerd.
Bestuursleden beschikken over meer informa-
tie en weten met welke redenen bepaalde
beslissingen zijn genomen. Ze vergeten daarbij
snel dat leden hierin een bepaalde informatie-
achterstand hebben en verwachten eigenlijk
het liefst directe acceptatie en uitvoering in de
door het bestuur gewenste richting.
Ten tweede speelt de angst om te verliezen
een grote rol. Mensen zijn bang het oude 

grote weerstand wordt verwacht een grote
rol bij de voorbereiding en invoering van de
verandering, zodat deze mensen al vroeg-
tijdig achter de verandering staan en mede
verantwoordelijk zijn voor de goede gang
van zaken.

5. Onderhandelen: om mensen over de streep
te trekken is het soms voor bepaalde 
mensen en/of zaken nodig compensatie te
bedingen en daarmee de nadelen te ver-
zachten. Hierover zal met de betrokkenen
wel moeten worden onderhandeld.

6. Macht en/of dwang; hiervan wordt gebruikt
gemaakt als geen enkel ander middel werkt
om mensen te overtuigen. Het bestuur stelt
zich hierbij oppermachtig op.

7. Ondersteunen; bij alle strategieën is het raad-
zaam de  betrokkenen te ondersteunen met
een bijscholing, een cursus of begeleiding.

Veranderingen vergen geduld en 
inlevingsvermogen
Als er aandacht wordt besteed aan (vroeg)
tijdige informatievoorziening, blijkt de veran-
deringsbereidheid vaak groter dan u denkt.
Communicatie is dus essentieel. In het begin
zal daarbij het accent liggen op het stapsgewijs
en herhaaldelijk informeren van alle betrokke-
nen. Communicatie is echter niet het tover-
middel waar u misschien naar op zoek bent.
Met communicatie alleen is weerstand niet
weg te nemen. Het kan wel zorgen voor de
juiste beeldvorming over de noodzaak tot
veranderen, de wijze waarop de verandering

plaatsvindt en het gewenste resultaat van de
verandering. Naast communicatie zijn er nog
een aantal ondersteunende middelen beschik-
baar voor het bereiken van het gewenste
effect. Deze middelen zijn: een (financiële)
beloning, het beschikbaar stellen van voor-
zieningen, het creëren van sociale druk, en het
afdwingen van het gewenste gedrag of de hou-
ding door sancties op te leggen.

Al met al gaat er bij veranderingsprocessen
veel tijd gemoeid met de acceptatie van de
voorgestelde plannen.Als u dit beseft, kunt u
zich in uw voorbereidingen al weren tegen de
weerstand die u verwacht. U doet dit door
gebruik te maken van de genoemde strategie-
ën, maar ook door iedereen serieus te nemen
en de tijd te gunnen aan de verandering te
wennen en er het voordeel in te zien.

Meer Service-
producten?

Meer informatie over de al
eerder verschenen Serviceproducten?
Ga naar www.sportvraag.nl

U herkent het waarschijnlijk allemaal. Met al uw goede bedoelingen pro-
beert u binnen uw vereniging het beste voor iedereen te realiseren.Toch
roepen zaken als contributieverhoging, teamindeling en vervoersschema
weerstand op.

Door Carolina van Veenen, verenigingsbegeleider Sport Service Flevoland


