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J
arenlang – zes AI-Magazine-edities lang – zijn de kosten voor het maken van 

een advertentieloos blad gedragen door de opleidingen van de AI-Academie. 

Het magazine bood AI-practitioners de kans om op waarderende wijze verslag 

te doen van maatschappelijke ontwikkelingen waardoor een breed palet van 

toepassingen van Apprective Inquiry de revue kon passeren. Recent besloten 

de initiatiefnemers van het blad om het AI-Magazine – en de capaciteiten van het 

netwerk van AI-practitioners – open te stellen voor de initiatieven van derden. 

Door samen te werken en aandacht te geven aan innovatieve ontwikkelingen in de 

maatschappij willen we berichten over positieve verandering, geven we aandacht 

aan ‘hoogwaardig relationele praktijken’, en proberen we de transformatie naar een 

systemisch georganiseerde, meer mensgerichte wereld te ondersteunen. Complexe 

maatschappelijke vraagstukken zijn immers gediend met waarderend onderzoek, met 

een verkenning van wat nu al goed gaat en een aanpak die daarop voortbouwt.

 

Sandra Meeuwsen, voormalig (tri)atlete, sportfilosoof en mededirecteur van Sportimpuls.

nl bv, is de eerste die gebruik maakt van ons aanbod. Decennialang weten we al dat 

sport en regelmatig bewegen goed is voor iedereen. Het creëert meerwaarde in diverse 

facetten: fysiek, cognitief, sociaal, et cetera. Jammer genoeg was er lange tijd meer 

aandacht voor de kosten van sportbegeleiding en de negatieve effecten van blessures. 

Inmiddels zitten we met slecht bewegende kinderen, een enorme toename van lifestyle 

gerelateerde ziekten, zoals obesitas en een overgeïndividualiseerde samenleving, waarin 

vertrouwen, solidariteit en sociale cohesie zijn geërodeerd.

Begeleid bewegen, sport en het verenigingsleven kunnen een belangrijk vliegwiel zijn 

voor het herstel van veerkracht en het ondersteunen van vitale gemeenschappen. 

Sporten heeft een sterk preventieve werking op de thema’s en vraagstukken binnen het 

sociaal domein. Door succesvolle sportinitiatieven op te schalen en op een andere wijze te 

financieren kan de impact van sport worden vergroot.

De AI-practitioners, Alice, Caroline, Sanne, Cees, Jan en ikzelf, aangevuld door Peter en 

initiatiefnemer Sandra, zijn uitgedaagd koplopers waarderend te bevragen. Door hun 

ervaringen te verkennen, zich in te leven in hun ambities en te onderzoeken hoe zij weer 

volgende stappen willen zetten leerden zij over de impact van sport op de thema’s van 

het sociaal domein. En dat moesten zij ook nog op constructieve wijze aan het papier 

toevertrouwen.

Ik ben trots op het resultaat en nodig u van harte uit er kennis van te nemen. Schroom 

niet uw reactie te delen met de auteurs of de initiatiefnemers. U treft hun gegevens in de 

aftiteling van hun bijdragen.

Dit blad wordt 23 oktober in Schlemmer aangeboden aan Antje Diertens, tweede 

kamerlid van D66, in de hoop en verwachting dat ook de politiek zich komende jaren 

verder oplijnt om de impact van sport te vergroten.

Marcel van Marrewijk

Eindredacteur AI-Magazine

WAARDEREN  
VAN SPORT 
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inzet op waardecreatie en  
maatschappelijk rendement

In dit AI Magazine passeren diverse initiatieven op 

het gebied van sport en bewegen de revue. Naast 

deze zijn nog vele andere voorbeelden in Nederland 

te vinden. Want sport is ‘hot’. Via sport en bewegen 

zijn we in staat mensen te activeren, die om allerlei 

redenen al lastig bereikbaar zijn; kansarme jongeren, 

werkzoekenden, mensen met een beperking, 

kinderen met overgewicht of ouderen die veel alleen 

zijn. Weer fit worden, zelfvertrouwen opdoen en 

anderen ontmoeten; dat is goed voor alles. 

Tot zover de open deuren! 

Van oudsher spelen subsidies een cruciale 

rol in het domein van sport en bewegen. 

Maar net als in andere sectoren, droogt 

deze bron steeds meer op. Zodra er sprake 

is van topsport, biedt sponsoring kansen, 

al loopt ook deze geldstroom terug, ze-

ker lokaal. De doelgroepen die sport het 

hardst nodig hebben, beschikken veelal 

niet (of minder) over de financiële ruimte 

om deel te nemen. Hier ligt een eerste be-

langrijke uitdaging.

Het toepassen van de principes van 

 Impact Financiering biedt kansen der-

gelijke programma’s te bekostigen. Wat 

houdt deze methode precies in?

• Impact Financiering is een vorm van 

resultaatfinanciering. De deelnemen-

de partijen komen samen een pro-

gramma overeen, waarmee ze lokaal 

gewenste resultaten via de inzet van 

sport en bewegen nastreven. De re-

sultaten zijn gespecificeerd in de vorm 

van effectindicatoren.

• De contractpartners zijn:

- private investeerders: kredietverle-

Want er zijn ook nog wat deuren gesloten. 

Er zijn twee belangrijke knelpunten: geld 

en organisatievorm. Hoe kun je dergelijke 

prachtige programma’s bekostigen en een 

opschaling van activiteiten effectief orga-

niseren? In deze inleiding ga ik dieper in 

op de financiële aspecten van het realise-

ren van Sport Impact binnen het sociaal 

domein. Het organisatievraagstuk pakt 

Marcel van Marrewijk op, zie pagina 28.
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SANDRA MEEUWSEN: Sportfilosoof en 

directeur van Sportimpuls.nl bv

ners en / of lokale ondernemers

- publieke instanties: de gemeente 

en haar partners in het sociaal do-

mein

- uitvoerende organisaties: sport- en 

beweegaanbieders 

• De private investeerders dragen het 

risico door vooraf financiële middelen 

te verstrekken voor de realisatie van 

het programma.

• De uitvoerende organisaties gaan 

daarmee aan de slag, dan wel (bij een 

bestaand programma) bouwen daar-

mee hun activiteiten verder uit.

• Als de lokaal beoogde effecten wor-

den bereikt of – beter nog - overtrof-

fen, betaalt de overheid de investeer-

ders terug. Meeropbrengsten (of een 

percentage daarvan) gaan ook naar 

de investeerders. Dat is het sociaal 

rendement op de investering.

• Een onafhankelijke auditor bepaalt 

op vooraf bepaalde momenten of het 

resultaat ook daadwerkelijk is bereikt.

Een aantrekkelijk perspectief! In de hier 

beschreven initiatieven in  Arnhem, 

Rotterdam, Alphen aan den Rijn, 

Noord-Limburg en bij de Judobond zijn 

afgelopen jaar al de nodige stappen ge-

zet om Sport Impact Financiering moge-

lijk te maken. Maar ook hier liggen nog 

 diverse uitdagingen.

Als eerste de bereidheid bij gemeenten 

om buiten de gebaande paden te gaan 

werken. Het vergt moed en slagkracht 

van lokale bestuurders om het gemeen-

tehuis te ontschotten en sport te positio-

neren als centraal onderdeel van de inzet 

binnen het sociaal domein. 

Soms lijkt het in stand houden van de 

bestaande lokale situatie, met in beton 

gegoten uitvoeringsrelaties en daarbij 

passende belangen, het belangrijkste 

argument om Sport Impact Financiering 

tegen te houden. Maar deze aanpak biedt 

juist ook binnen de gemeente de kans 

om de transitie van de lokale overheid 

een volgende impuls te geven. Een stevi-

ge toezegging vanuit de overheid is wel 

nodig om het totale Impact proces vaart 

Daarom roepen wij alle betrokken partijen op:

1. De waarde van sport als onbetwistbaar uitgangspunt uit te dragen en krachtig te 

sturen op het verzilveren hiervan binnen een Sport Impact aanpak;

2. De ontwikkeling van gevalideerde effectindicatoren mogelijk te maken voor het 

toepassen van Sport Impact Financiering richting diverse domeinen;

4. Vanuit ieders specifieke rol en verantwoordelijkheid al het mogelijke in het 

werk te stellen om een Sport Impact aanpak mogelijk te maken;

5. Andere partijen te stimuleren dan wel erop aan te spreken ook hun bijdrage te 

leveren aan dit veranderproces;

6. Zich open te stellen voor een onafhankelijke auditing op relevante onderdelen 

om de vooraf geformuleerde resultaten te kunnen bepalen.

te geven; private investeerders vragen 

vooraf om duidelijkheid over het uitke-

ren van rendement.

Een tweede uitdaging ligt bij de sport 

zelf. Samenwerking en professionalise-

ring zijn gewenst om een betrouwbare 

uitvoeringspartner te worden binnen 

het sociaal domein. In een wereld met 

door emotie aangezette verschillen kan 

dit lastig zijn. En er is nog iets: de sport zal 

haar Calimero-syndroom moeten over-

winnen. De waarde van sport buiten 

de eigen vereniging wordt soms nog het 

meeste betwist door sportbestuurders 

zelf. “Doe ons eerst maar een nieuw club-

huis” is de reflex die daar dan bij hoort. 

Het is tijd hieraan voorbij te komen. Het 

artikel van Jan Custers op pagina 24 

biedt een mooi uitzicht hoe dit anders 

kan. Een Sport Impact aanpak biedt de 

sport de kans om - samen met keten-

partners – eindelijk haar volle potentie 

te verzilveren. Met de borst vooruit. Dit 

is ook de attitude die private partijen het 

vertrouwen geeft hierin te willen inves-

teren.

En als laatste is het zaak om niet in de 

financiële techniek te blijven hangen. Er 

zijn genoeg beren op de weg te vinden 

om resultaatfinanciering te frustreren. 

Discussies over al dan niet reële kosten-

besparingen en het primaat van sport 

en bewegen, over al dan niet meetbare 

effectindicatoren, over de verdeling van 

het rendement, sluipende onderlinge 

concurrentie; het zijn de herkenbare 

schijnbewegingen om deze kansrijke 

transitie tegen te houden. Tot op zekere 

hoogte horen deze ook bij het proces. We 

staan voor de uitdaging de juiste weg uit 

dit moeras te vinden. Dit met elkaar aan-

gaan heeft ook onverwachte nevenef-

fecten. Bijvoorbeeld op moreel vlak; alle 

betrokkenen maken een grote integri-

teitsschoonmaak door. Immers, geloof in 

de kracht van sport én eigen kunnen is 

een eerste randvoorwaarde om succes-

vol te kantelen naar een Impact benade-

ring. En deze overtuiging moet ook echt 

van binnenuit komen en samenvallen 

met de eigen-waarde(n) van alle betrok-

kenen. Dit brengt op alle lagen een be-

wustwordingsproces op gang waar onze 

hele samenleving naar snakt.  Anders 

gezegd: het kaf wordt van het koren ge-

scheiden binnen een collectief Impact 

proces. Met oneigenlijke, geld gedreven 

motieven om sport te ‘exploiteren’ wordt 

korte metten gemaakt. Natuurlijk moe-

ten de achterliggende contractafspraken 

staan als een huis, maar laten we niet 

vergeten dat dit slechts een middel is 

om al die prachtige programma’s die in 

dit Magazine voorbijkomen, duurzaam 

 mogelijk te maken. 
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Welk toekomstbeeld 
wensen we voor  
onze kinderen?

Soms vallen cadeautjes zomaar in je schoot. In dit geval in de vorm van de vraag of ik een 

artikel wil schrijven voor dit AI-magazine. Uit het keuzemenu van koploperpraktijken 

koos ik voor interviews met Honoré Hoedt (atletiekcoach topsport) en Menno Schermer 

(extern adviseur bij Gemeente Arnhem). We wonen namelijk alle drie in/bij dezelfde stad. 

Pas tijdens de gesprekken kreeg ik zicht op de enorme potentie en impact van de Daily Mile 

als onderdeel van een veelomvattender beweging getiteld ‘Allemaal Arnhem’. De Daily 

Mile laat kinderen iedere dag een rondje hardlopen, tijdens de schooluren en onder leiding 

van de groepsleerkracht. De aanpak is een goed voorbeeld van samenwerking tussen 

georganiseerde sport, onderwijs en overheid waarmee (maatschappelijke) meerwaarde 

wordt gecreëerd.

Honoré Hoedt over ‘Beter én Meer Bewegen’: eerst een paar gymlesjes goed leren bewegen, dan elke dag een kwartiertje joggen, inclusief ‘sportFUNdamentals’ - 

voetoefeningen in het parcours of op het schoolplein: een ‘gebruiksaanwijzing bij de benen’ in de vorm van vier leskaarten met korte filmpjes.
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Door een experiment met de Daily Mile op een school in Schot-

land was in 2012 de effectiviteit van een dagelijks rondje hard-

lopen bewezen (zie Coppermile-rapport - London Playing Fields 

Foundation 2016). Kinderen konden al snel allemaal een kwar-

tier achter elkaar dribbelen. Na een half jaar zat er niemand 

meer met ernstig overwicht in de klas. En de juf merkte ook dat 

de kinderen rustiger en meer alert waren geworden tijdens de 

rest van de schooldag.

In Nederland werd het initiatief van de Daily Mile overgeno-

men door de Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). En 

in dezelfde periode startte Honoré Hoedt met Stichting Loop-

land Gelderland een project om kinderen motorisch te scholen. 

Subsidie van de Provincie Gelderland maakte het mogelijk dat 

tussen 2012 en 2016 zo’n 25.000 kids in 1.000 clinics beter leer-

den bewegen en lopen. Goed voor een leven lang sportplezier. 

Daarnaast werden 550 gymleraren bijgeschoold. Op verzoek 

van leerkrachten werd het project afgelopen jaar uitgebreid 

met méér bewegen. Hiertoe werd de oefenstof van Loopland 

Gelderland uitgebreid met de Daily Mile.

Wat is nu dat cadeautje, waar ik in de eerste zin van de inlei-

ding over sprak? Honoré Hoedt en Menno Schermer zijn beide 

authentieke persoonlijkheden waarmee je niet gauw uitgepraat 

raakt. Ze namen mij mee in hun visie op de wereld-van-nu en 

in de overtuiging dat je als individu verschil kunt maken. Ook 

waar het om het algemeen belang gaat. 

Vertelden ze hetzelfde verhaal? Nee, ze onderscheiden zich 

van elkaar qua uitgangspunt, aanpak en vakgebied. Maar ze 

maakten tevens duidelijk dat juist die diversiteit van wezenlijk 

belang is om tot resultaten te komen. Iedereen heeft iets toe te 

voegen, ieders inbreng telt.

Laat dit artikel een bijdrage van mijn kant zijn.

Een aantrekkelijk toekomstbeeld
In het geval van de Daily Mile bestaat het lonkend perspectief 

uit een samenleving waarin mensen fysiek, mentaal en sociaal 

weer fit genoeg zijn om de dagelijkse uitdagingen aan te kun-

nen. Ik nodig de lezer van harte uit om zich er een voorstelling 

van te maken. Wat zou er in onze leefomgeving beter gaan? 

“ Daily Mile als 
aanjager van het 
koppelen van 
gemeentelijke 
beleidsterreinen”

HONORÉ HOEDT: Topcoach voor iedereen

Honoré Hoedt is al sinds 38 jaar Running Coach. Hij is 

Mastercoach NOC*NSF en was bij zes Olympische Spelen 

als coach aanwezig. Hij begeleidde atleten die 6x goud bij 

Europese Kampioenschappen wonnen en 1x bij Wereld 

Kampioenschappen (Sifan Hassan, zie foto). Niet alleen 

voor deze toppers maar voor iedereen heeft Hoedt ‘een 

gebruiksaanwijzing’ bij de benen, van jong tot oud. Ook voor 

bijzondere doelgroepen. Honoré Hoedt is initiatiefnemer 

van Loopland Gelderland (zie artikel hiernaast) en zette een 

APK hardloopscreening op voor beginners en gevorderden. 

Met SportFUNdamentals (oefenkaarten + filmpjes) zorgde 

hij voor bijscholing van 600 leerkrachten, sporttrainers en 

fysiotherapeuten. 

Honoré Hoedt was 10 jaar communicatie 

adviseur bij NOC*NSF. Hij geeft lezingen, 

clinics en trainingen over Beter, meer en 

sneller bewegen.
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En hoe bereiken we dit? Wie zijn bereid hierin te investeren en 

welke aanpak levert het gewenste resultaat?

“Stel je eens voor dat de Daily Mile net zo’n vanzelfsprekendheid 

wordt als tandenpoetsen. Dat doet tegenwoordig iedereen. Als 

de gemiddelde school de Daily Mile in z’n programma opneemt, 

wat zou dat een enorme winst opleveren. Iedereen wordt er 

beter van.” Honoré Hoedt weet als runningcoach alles over het 

belang van goed bewegen en een soepele hand-voet coördina-

tie. Niet alleen voor topsporters, nee voor iedereen. Het maakt 

mensen minder kwetsbaar, zowel bij lopen en fietsen als bij alle 

andere fysieke inspanningen in het dagelijks leven. De moeite 

waard om eens te berekenen hoeveel voorspelbare zorgkosten 

dat gaat voorkomen.

En dat is niet de enige opbrengst van de Daily Mile. Hoedt: “Ik 

was pas in gesprek met Eric Scherder, hoogleraar neuropsycho-

logie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zegt dat (een 

kwartiertje) bewegen, maar dan wel in de vorm van complex 

motorisch bewegen, de voorste hersenkwab activeert. Die 

 filtert prikkels, waardoor je rustiger in je hoofd blijft. Je voelt je 

daardoor de rest van de dag een stuk fitter en scherper.” Stel je 

eens voor wat invoering hiervan voor de effectiviteit van een 

schooldag betekent, zowel voor het werken met de groep door 

de leerkracht, het welzijn van de leerlingen als voor de opname 

van leerstof.

Maar er wordt toch gymnastiek op scholen gegeven? En er be-

staan sportclubs? Waarom is er ook nog een Daily Mile nodig. 

Het antwoord is even overtuigend als verontrustend: “Kinderen 

speelden vroeger 30 uur per week actief buiten. Dat is nu nog 

maar 5 uur. Dus als je dat over tien jaar berekent, dan hadden 

wij vroeger al 15.000 uur bewogen op ons vijftiende en een kind 

van nu nog maar 2.500 uur. Als gevolg daarvan bewegen twee 

van de drie kinderen motorisch inmiddels aanzienlijk slechter 

dan in 1985. Dat is in 2014 wetenschappelijk onderzocht door 

het Mulier Instituut. En over sportclubs gesproken, tien procent 

van de kinderen heeft al niet meer het benodigde bewegingsni-

veau om aan te kunnen haken bij een sportclub.” 

Met deze cijfers is het extra schrijnend dat het aantal sporturen 

op scholen terugloopt, evenals het aantal vakleerkrachten. 

Raakt me dit omdat ik dochter van een sportieve onderwijzer/

schooldirecteur ben, en kleindochter van de leider van een 

turnvereniging? Feit is dat ‘bewegen’ een belangrijk onderdeel 

van mijn opvoeding was. Ik heb van dichtbij ervaren hoezeer 

de inzet van gedreven kartrekkers doorslaggevend is voor het 

resultaat, om mensen daadwerkelijk gezond in beweging te 

 krijgen.

Opbrengst van gezond bewegen
De cijfers die Honoré Hoedt noemt, laten zien dat de oorzaak 

van het ontstane bewegingstekort niet bij onderwijs of sport-

clubs ligt. Het zal een optelsom van ontwikkelingen op allerlei 

gebied zijn die de invulling van het dagelijks leven cruciaal heb-

ben veranderd. Maar onderwijs en de georganiseerde sporten 

zouden weleens de ideale aanjagers voor verbetering kunnen 

zijn. En ze kunnen daar zelf ook garen bij spinnen, omdat het 

respectievelijk hun effectiviteit en bestaansrecht verstevigt.

Hoedt zou het bewegingsonderwijs graag willen verrijken met 

twee keer per jaar vier lesjes ‘leren lopen/bewegen’ van elk 

twaalf minuten. Een andere uitdaging ligt bij de sportvereni-

gingen die qua opzet, functioneren en doelstelling nog onvol-

Menno Schermer: Om de participatie te 

bereiken die ik voor ogen heb, is ieders 

bijdrage nodig. Want alleen als we het 

met elkaar vormgeven en er energie 

instoppen, dan kunnen we ergens komen.
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doende zijn aangesloten op veranderingen in de maatschappij. 

 Indien sportFUNdamental zouden worden geïntegreerd in 

 iedere clubtraining ontstaat ook een groot verschil.

Hoogste tijd om Menno Schermer erbij te halen, die bij de 

Gemeente Arnhem de regierol vervult voor Jongeren Op 

Gezond Gewicht (JOGG). Dit driejarig programma streeft ernaar 

de fors gestegen overgewichtcijfers bij kinderen van 2 tot 14 jaar 

te laten dalen of zelfs tot stilstand te brengen.

Schermer: “Mijn roots liggen in sport en bewegen als gymnas-

tiekleraar. Maar sport is voor mij altijd een instrument geweest 

om meer of andere dingen te bereiken. Dus niet sport als doel 

maar sport als middel. Vanaf het moment dat het Sportbedrijf 

van de Gemeente Arnhem geprivatiseerd ging worden, heb ik 

de medewerkers dan ook gevraagd om hun maatschappelijke 

positie helder te maken. Om ze Arnhem te laten zien wat de 

 sociale impact van hun activiteiten is.”

Waar Schermer voor wil waken is het bestrijden van sympto-

men. “Kijk, bewegen is goed, sport is goed, gezonde voeding is nog 

veel belangrijker. Maar feitelijk begint alles bij iemands sociale 

status; van armoede en stress tot eenoudergezinnen en slechte 

woonsituaties. Noem het allemaal maar op. De samenhang tus-

sen al die dingen bepaalt voor een belangrijk deel de kans om 

wel of niet dik te worden, of je gezond leeft of niet. Het JOGG- 

programma was wat dat betreft een ware eyeopener. Good-prac-

tice zou dus zijn dat je binnen een gemeente een gezin, zowel de 

ouders als de kinderen met hun broertjes en zusjes, structureel 

meer perspectief biedt. Dan heb je het over participatie, meedoen 

met de samenleving. Om die participatie te bereiken, is inzet van 

veel verschillende beleidsterreinen nodig zoals Publieke Gezond-

heid, Onderwijs, Sport en Beweging, Wijk-aanpak, Jeugd en 

 Samenleving, Werk en Inkomen. Mijn motivatie ligt erin om deze 

beleidsterreinen hierin soepel en doelbewust te laten samenwer-

ken. Ik wil alle bestaande initiatieven, zowel uit de wijken, van 

burgers als van overheden, samenbrengen ten behoeve van het 

grotere doel. Dat gaan wij doen in een nieuwe beweging onder de 

noemer Allemaal Arnhem.” 

Laagdrempelig vertrekpunt
Een programma als Daily Mile is hierbinnen een klein maar 

misschien wel cruciaal stukje. Schermer: “Je hebt al met 

 Honoré Hoedt gepraat. Die zegt ook, je moet dingen aan de 

Daily Mile koppelen. Het moet zich ontwikkelen, het moet er-

gens toe leiden, een doel hebben. Alleen maar iedere dag een 

kwartiertje hollen of joggen… dat is voor veel betrokkenen 

even leuk en dan zijn ze er weer klaar mee. Maar het kan wel 

als metafoor dienen voor verandering; gezond bewegen en een 

gezonde leefstijl als laagdrempelig vertrekpunt. Dat kan ver-

snelling teweegbrengen”.

Honoré Hoedt heeft de Nederlandse Daily Mile-opzet een bre-

dere invulling gegeven door extra uitdagingen in te bouwen. 

Kinderen krijgen er naast het hardlopen een opdracht bij. 

 Bijvoorbeeld: Jij loopt vandaag met je klasgenootje die er nog 

wat moeite mee heeft en gaat hem helpen om het kwartier vol 

te maken. Of: Praat ondertussen Engels met z’n tweeën. Een 

andere optie is het koppelen aan lesprogramma’s. Je kunt in de 

biologieles de werking achter het positieve effect van hardlopen 

bespreken. En wat te denken van aardrijkskunde: als 25 kinde-

ren 2 km per dag lopen, dan is dat 50 km per dag en 250 km per 

week. Je kunt vervolgens berekenen hoeveel weken de klas be-

zig is voordat virtueel de poolcirkel bereikt wordt. En uitzoeken 

welke plaatsen onderweg worden aangedaan.

Loopland Gelderland biedt een handleiding met begeleiding 

en kick-off voor basisscholen en het voortgezet onderwijs voor 

een succesvolle toepassing van hun sportFUNdamentals en de 

Daily Mile. Scholen die al jaren meedoen scoren zeer hoog op 

het verlagen overgewicht, verbeteren van fitheid, verminderen 

van probleemgedrag en vergroten van concentratie en cognitief 

vermogen. Ondanks deze prachtige resultaten gaat het conti-

nueren en uitbreiden van het aantal deelnemende scholen niet 

vanzelf. 
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ALICE PEREBOOM - Veel mensen zijn onver-

moeibaar bezig om op eigen initiatief de wereld 

een beetje mooier voor iedereen te maken. Als 

coach, trainer, adviseur en soms ook als schrijver 

draag ik daar graag een steentje aan bij. Het allerleukste van mijn 

werk is de variatie aan ontmoetingen, die stuk voor stuk tot bij-

zondere gesprekken en inzichten leiden. Ik heb eer van mijn werk 

als ontbrekende stukjes zelfkennis zichtbaar worden en iemand 

daarmee meer grip op de variabelen in leven en werk krijgt. Mijn 

praktijk draagt de naam van Meer Bewust in Bedrijf, met Intrin-

sieke Diversiteit en Natural Performance als expertisegebieden.

Naast deze initiatieven voor het onderwijs heeft Hoedt een vari-

ant van de Daily Mile ontwikkeld voor de georganiseerde sport. 

En ziet hij mogelijkheden in Arnhem voor een combinatie met 

de Open Club-gedachte, bijvoorbeeld ten behoeve van de oude-

ren in de stad. Het Ministerie van VWS heeft inmiddels twee 

subsidies toegekend (de zogenaamde SportImpuls-regeling) om 

in twee wijken van Arnhem met een lagere sociaaleconomische 

status te gaan experimenteren met de Open Club-aanpak.

Er zijn nog zoveel andere geweldige ideeën, laat dat maar aan 

Honoré Hoedt en Menno Schermer over. Het feit dat beide 

mannen nog vol energie zitten, is voor mij een teken dat ze zich 

inzetten in lijn met hun intrinsieke motivatie. Dan houd je het 

lang vol en kun je bergen verzetten. 

Zijn we het erover eens dat hun inspanningen ten goede komen 

aan de samenleving en willen we daar meer van? Dan moeten 

gemeenten en bedrijfsleven de handen ineenslaan. Een fitte 

burger is tenslotte ook een fitte werknemer. Financiering door 

Social Impact Bonds kan het mogelijk maken.

De inzet van Hoedt en Schermer vormt een krachtig vliegwiel 

voor het doorbreken van verouderde patronen, waar nodig 

met onorthodoxe middelen. En het nut van een vliegwiel is 

dat hij kan aanjagen. Hoe kan hun vliegwiel jouw initiatieven 

 bekrachtigen en versnellen?
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Maatschappelijke 
initiatieven in Rotterdam
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Maatschappelijke 
initiatieven in Rotterdam

“We doen het voor de kids”, vertelt Serge Lubbe van stichting 

Schouders-Eronder. ”Voor de werkloze jongeren van 18 tot 27 

jaar, de dropouts zonder startkwalificaties. Dat zijn er in Rotter-

dam al snel 3.800!”

Bedachtzaam stelt Serge zijn analyse: “De maatschappij toont 

een toenemende intolerantie voor deze gasten; ze tellen gewoon 

niet mee in de formele werkloosheidstatistieken en ze kosten 

maar 50 euro per week aan bijstand. Voor beleidsmakers vormt 

deze doelgroep financieel beschouwd nauwelijks een probleem. 

Wij willen wél wat doen. En via de magie van het voetbalbedrijf 

hebben we een weg gevonden.”

“Je moet weten”, vervolgt Serge, “ik heb vanuit mijn jeugd hele-

maal geen ervaring opgedaan met het verenigingsleven. Maar 

toen ik kennismaakte met mensen van ‘De Betrokken Spartaan’, 

het maatschappelijk programma van Sparta Rotterdam, heb ik 

alsnog gemerkt hoe belangrijk het is ergens bij te horen. Met 

een clubsjaal om je nek samen juichen voor een goal, jong en 

oud, arm en rijk. Met een seizoenkaart zit je iedere thuiswed-

strijd tussen dezelfde supporters: je ontwikkelt een band, want 

je ziet ze nog vaker dan je familie. Het is bijzonder hoe diep voet-

bal is doorgedrongen in onze samenleving. Bovendien hebben 

profvoetballers magie om hen heen hangen. De supporters kij-

ken tegen hen op, het zijn idolen voor hen. Wij maken onze kan-

didaten onderdeel van die wereld.” 

Van kansarm naar kansrijk
Perry Leijdsman, directeur van ‘De Betrokken Spartaan’, is van-

uit zijn eigen ervaring als speler en coach inspirator en aan-

jager van vele maatschappelijke initiatieven. Perry vult aan: 

“We hebben twee jaar lang ervaring opgedaan met het onder-

steunen van die kids: ‘Rugdekking’ noemden wij dit project. We 

begeleiden ze intensief naar een UEFA-steward certificaat en 

 ondersteunen ze in de zoektocht naar een vaste baan.” Serge 

voegt toe: “Dat is nodig, want ze hebben weinig werkervaring 

en geen afgeronde vooropleiding. Ze zijn vanwege hun leef-

tijd vaak te duur om vakken te vullen, komen nergens aan de 

bak en weten eigenlijk niet eens wat continu werken is. Van 

gezonde voeding weten ze niet veel en hun conditie lijkt ook 

vaak nergens op. En wat doen wij? We organiseren excursies, 

laten ze kennismaken met allerlei activiteiten, geven workshops 

en fitnesslessen en leveren hen uiteindelijk af als UEFA-sport-

steward. Tijdens de cursus leren ze ook te solliciteren, een CV te 

schrijven, doen een training verkeersregelaar en een BHV-cur-

sus. Deze jongeren kunnen zich na dit traject kwalificeren voor 

de private publieksbegeleidingssector, hebben zodoende uit-

zicht op werk en dragen bij aan een veilige leefomgeving.”

Met onverholen trots gaan beiden verder. Perry: “Zo’n pilot 

opzetten is best lastig. Je moet samenwerken met het UWV, 

want je krijgt niet zomaar subsidies voor het effectief toe lei-

den naar betaald werk. Je moet als voetbalclub eerst op een 

lijst zien te komen van officiële partnerorganisaties, maar 

voor je het weet ben je een half jaar verder.” Het vergt veel 
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geduld, beaamt Serge. “Hoe het gaat met de jongeren die je al 

bemiddeld hebt? Helaas pindakaas.” Ook met de gemeente is 

het moeilijk schakelen. De doelgroep heeft geen prioriteit. En 

pilots die verschillende positieve effecten teweegbrengen zijn 

lastig te kwalificeren, waardoor geen enkele beleidsafdeling 

zich hard wil maken voor de financiering ervan. Uiteindelijk 

betaalde het ministerie van Veiligheid en Justitie de pilotkos-

ten. Zij wilden via deze aanpak voorkomen dat dergelijke jon-

geren op het criminele pad terechtkomen. Waarom lukte het 

daar wel? Omdat daar een team zit dat het snapt, die vanuit 

het veiligheidsperspectief wel prioriteit legt bij de doelgroep. 

 

Als deze werkwijze zo’n succes is, zal de rest van Nederland wel 

staan te trappelen. “Inmiddels zijn we toe aan ‘Rugdekking 2.0’. 

Dat de aanpak werkt is helder, de business case is sterk. We gaan 

nu trachten met social impact financiering een nieuwe  basis 

creëren om de projectomvang – en dus ook de impact ervan – 

op te schalen. We beginnen nu met twee, en binnenkort, drie 

BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties, ofwel professionele voet-

balclubs). Dit zijn Excelsior, FC Dordrecht, en opnieuw Sparta. 

Volgend jaar is het de ambitie om nog twee voetbalsteden aan 

te sluiten. Wie weet lukt het om in een aantal jaar verder uit te 

breiden naar nog meer voetbalorganisaties. 

Bedenk ook dat we een win-win creëren voor de voetbal-

club. Veel BVO’s hebben een vergrijzend steward corps. Met 

 Rugdekking vergroten we de mogelijkheid om de stewardgroep 

aan te vullen. Dankzij deze dubbelslag wordt de drempel voor 

een club om deel te nemen ook aanzienlijk lager: de inspanning 

die de club levert via de maatschappelijke betrokkenheid levert 

ook concreet wat op: zicht op extra stewards.
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Het enthousiasme van beide heren werkt aanstekelijk. Ik vraag 

door naar de uitdagingen: “Er valt nog veel te organiseren. Zo 

heeft de gemeente wel de data, maar niet de toon, om deze kan-

didaten te benaderen en te enthousiasmeren voor deze aanpak. 

Wij willen kandidaten graag zelf werven via diverse maat-

schappelijke organisaties. Het begeleiden van die jongeren is 

ook een vak apart. Bij het Ministerie van Defensie hebben ze 

goede ervaringen met dit soort werk en daar stromen jaarlijks 

mensen uit die al hun bereidheid hebben getoond zich hiervoor 

in te willen zetten.”

De trots van Kralingen
Op naar Niels Redert, directeur van de stichting ‘Excelsior4All’. 

Hij heeft van scratch af aan het MVO-beleid van BVO Excelsior 

vorm en inhoud mogen geven en laat zien hoe een kleine club 

groots kan zijn. De basis, zo benadrukt Niels, is de keuze van 

 Excelsior – zes jaar geleden – om stil te staan bij de vraag, waar 

de club voor staat. Ze kozen voor kernwaarden die het vanzelf-

sprekend maakten dat Excelsior ook maatschappelijk een steen-

tje wil bijdragen. Parallel hieraan daagde ook de KNVB met haar 

stichting ‘Meer Dan Voetbal’ alle BVO’s in de Ere- en Eerste 

Divisie uit zelf een stichting of Foundation op te zetten voor 

MVO-activiteiten. Door maandelijkse kennisbijeenkomsten te 

organiseren in Zeist inspireerde ‘Meer Dan Voetbal’ uiteindelijk 

dat bijna alle clubs zo’n MVO-stichting hebben opgericht. Het 

idee viel ook bij Excelsior in goede aarde. Met lokale spelers als 

bijvoorbeeld de gemeente en woningcorporaties zijn diverse 

initiatieven opgezet. Niels kiest vanuit Excelsior voor projecten 

die echt het verschil maken, die zichtbare impact hebben op de 

thema’s in het sociaal domein. Hij experimenteert, bouwt daar-

op voort, en schaalt op. Een nieuw initiatief moet dan ook de 

tijd krijgen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Zo begon hij 

ooit op een pleintje in Kralingen; tegenwoordig biedt Excelsior 

op twaalf locaties – veelal Cruijff- en Krajicekcourts – veertig 
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sportclinics aan verspreid over het jaar. ‘Sportparticipatie’ is een 

soort instuif voor kinderen, gratis en laagdrempelig. Door bij te 

houden waar de kids op school zitten, in welke verengingen ze 

actief zijn en waar ze wonen, ontwikkelt Excelsior inzicht in 

hoe de vitaliteit in buurten beter ondersteund kan worden. 

Excelsior heeft daarnaast ook een eigen leercentrum op het 

complex waarin zij werkloze jongeren en andere werkzoe-

kende inwoners van Kralingen allerlei leerfaciliteiten aanbie-

den onder de noemer: ‘Playing for success’. Excelsior zet eigen 

rolmodellen in en biedt specifieke expertise aan, bijvoorbeeld 

sollicitatietraining. Ook voormalig ‘Olympisch bronzen’ judo-

ka Deborah Gravenstijn begeleidt groepjes vrouwen in hun  

re-integratieproces naar werk, opleiding en persoonlijke ont-

wikkeling. 

De commercieel en algemeen directeur van de BVO zijn bei-

den ook bestuurders van de stichting Excelsior4all. Dit houdt 

de lijntjes kort. In ontmoetingen met potentiële sponsoren zit 

Niels naast de commercieel directeur. Daar waar binnen andere 

BVO’s de belangen tussen het verhuren van VIP-plaatsen in het 

stadion en betrokken worden in maatschappelijke activiteiten 

vaak als tegenstrijdig worden ervaren, trekken Niels en zijn 

collega samen op. Sterker nog, door grote corporates als DHL en 

Coca Cola werd Excelsior primair als maatschappelijk partner 

benaderd en pas daarna bleek hun interesse om betekenisvol 

voor het voetbal te zijn. Dit is een belangrijke trend, vindt Niels. 

Grote bedrijven komen er niet meer mee weg om MVO af te 

kopen door goede doelen te sponsoren. Juist door veranderde 

regelgeving in bijvoorbeeld publieke aanbestedingen dienen 

dergelijke bedrijven nauwkeurig aan te geven wat hun inzet is 

in maatschappelijke activiteiten. Ook de participatiewet drukt 

op hun schouders. Grote bedrijven worden immers geacht een 

percentage Wajongens in dienst te nemen. Wellicht kunnen ze 

investeren in een arbeidspool die mensen eerst opleiden – zoals 

bij ‘Rugdekking’ – en vervolgens plaatsen bij organisaties waar 

wel vacatures beschikbaar zijn.

Na andere lopende initiatieven als ‘Challenge010’ en ‘Street-

league’ kort te typeren, keken we eens rond naar de ontwikke-

lingen bij andere BVO’s. Feyenoord en ook veel clubs in Duits-

land richten hun MVO-pijlen voornamelijk op hun fanbase. Zij 

willen hun eigen supporters helpen stapjes in de goede richting 

te zetten, ten aanzien van hun werk, opleiding en lifestyle. In 

Engeland merk je dat clubs hun brand krachtig inzetten in de 

eigen stad: Tottenham Hotspurs heeft bijvoorbeeld veertig 

gymnastiekleraren in dienst die kinderen op school sportles ge-

ven. Dat zou ook in Nederland een oplossing kunnen zijn voor 

het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. 

Of dat sportclubs een grotere rol gaan spelen in de na- en voor-

schoolse opvang, iets dat her en der invulling begint te krijgen.

Kortom, de mogelijkheden zijn enorm. Dus geef mensen als 

Niels, Perry en Serge ruim baan, evenals hun collega’s bij andere 

maatschappelijke organisaties. We hebben ze hard nodig. 
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Altijd in beweging
In de voormalige chocoladefabriek ‘De Baronie’ sprak ik twee gepassioneerde 

ondernemers over hun visie op de waarde van bewegen en vitaliteit. Het waren 

Kees  van Veen en Peter Vrisekoop, beide eigenaren van ‘Sportief in Balans’, gevestigd 

in Alphen aan den Rijn. Het DNA van Sportief in Balans kun je zien, horen en voelen! 

Zo ook het DNA van de mensen achter Sportief in Balans. Kees en Peter zijn mannen met 

een enorme passie voor sport en bewegen en voor vitaliteit.

Wat drijft hen? ‘Sport en bewegen’ is niet 

meer weg te denken uit onze samenle-

ving. Er zijn veel organisaties die zich be-

zighouden met ‘sport en bewegen’ en er 

is een rijk aanbod aan activiteiten die ge-

organiseerd of ongeorganiseerd worden 

aangeboden. Wat Kees en Peter drijft, 

is dat ‘sport en bewegen’ desondanks 

nog steeds geen gemeengoed is, ook al 

kennen we in Nederland een behoorlij-

ke sportparticipatie en zijn er inmiddels 

enorm veel ongeorganiseerde sporters/

bewegers.

Al ruim 35 jaar houden Kees en  Peter   

zich  bezig met activiteiten op het ge-

bied van sport, bewegen en vitaliteit, 

aangevuld met de exploitatie van sport-

accommodaties. Vanuit deze rijke er-

varing organiseert Sportief in Balans 

tal van beweeg- en sportactiviteiten 

op maat voor gemeenten, scholen, ver-

enigingen en bedrijven. Tot zover een 

verhaal als vele andere. Wat maakt hun 

 visie onderscheidend?

Nieuw Bewegen: jong 
geleerd, oud gedaan
De ontwikkeling van Sportief in Balans 

kreeg een impuls door te zien wat er met 

hun kleinkinderen gebeurde. Met alle 

goede bedoelingen van ouders en andere 

opvoeders werd het bewegen onbewust 

ontmoedigd of zelfs afgeleerd (“Wees 

voorzichtig, pas op dat je niet valt!”). Als 

peuter en kleuter moesten de kleinkin-

deren leren om stil te zitten op hun stoel-

tje. Buitenspelen was er veel minder bij 

dan toen Kees en Peter zelf klein waren. 
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Eenmaal op school kregen hun klein-

kinderen ineens gymles en werden ze 

gestimuleerd om te gaan sporten, liefst 

op een zo hoog mogelijk niveau.

Vanuit die ervaring hebben Kees en 

Peter hun inspirerende visie ontwik-

keld. Onder het label ‘Nieuw Bewegen’ 

(gedeponeerd als merk) ontwikkelen zij 

een programma, waarbij het zaak is om 

zo vroeg mogelijk te werken met de na-

tuurlijke bewegingsdrang van kinderen 

en dit traject te verfijnen naarmate ie-

mand ouder wordt. Want ons lichaam 

is gemaakt en gebouwd om te bewegen! 

Als baby, peuter en kleuter leg je in fei-

te de basis voor een leven lang plezierig 

bewegen. Tijdens deze periode biedt 

‘Nieuw Bewegen’ deze jonge kinderen 

activiteiten aan die aansluiten op hun 

natuurlijke bewegingsdrang. We spre-

ken van natuurlijke reflexen. Kinderen 

hebben plezier in bewegen en doen dat 

uit zichzelf de hele dag. Voor de moto-

rische ontwikkeling van het kind is het 

belangrijk dat deze bewegingsdrang niet 

wordt gehinderd en zeker niet wordt af-

geleerd. De negatieve impact daarvan op 

latere leeftijd is ongekend!

Peter is heel resoluut: “Ouders en op-

voeders moeten hun kinderen juist de 

dagelijkse dingen onbelemmerd uit laten 

voeren, zoals kruipen, lopen, zelf eten of 

op een stoel klimmen, dat is goed voor de 

totale ontwikkeling van het jonge kind. 

De basis voor een goede motorische ont-

wikkeling wordt al gelegd in de eerste 

zes maanden.” Kees vervolgt: “Motori-

sche ontwikkeling kan worden opgevat 

als een leerproces waarbij een scala aan 

vaardigheden wordt aangeleerd. Een 

proces dat zich over jaren uitstrekt. Door 

veel en gevarieerd te bewegen leert een 

kind diverse vormen onder de knie te 

krijgen. Maar bewegen is ook belangrijk 

voor het ontwikkelen van cognitieve 

vaardigheden. Kinderen leren begrip-

pen als onder, boven, over, achter, links 

en rechts veel beter als ze die middels 

bewegingsvormen ervaren.” Die acti-

viteiten hebben een relatie met de bio-

logische leeftijd. Het plezier in bewegen 

staat voorop. En ook aansluiten bij wat 

een kind zelf kan. Dit is overigens de eer-

ste fase, het bewegen tot aan het primair 

onderwijs.

Peter vervolgt: “Naarmate kinderen ou-

der worden, is het nu vaak zo dat ouders 

en leerkrachten zich anders gaan opstel-

len. Zij gaan kinderen bepaalde zaken 

 afleren, omdat het gevaarlijk zou zijn: dat 

mag niet of je moet het niet zo doen. Dat 

moet echt anders!”

Kees neemt het stokje weer over: “De 

tweede fase van ‘Nieuw Bewegen’ start 

rond het 5e levensjaar. Het is lastig aan 

te geven wanneer fase 1 eindigt en fase 

2 begint. Die ontwikkeling is immers per 

individu verschillend. Het is echter wel 

goed parameters met betrekking tot de 

motorische vaardigheden van een gemid-

deld kind aan te houden. Geleidelijk aan 

komen er steeds meer verschillende orga-

nisaties in het leven van een kind die van 

invloed zijn op diens ontwikkeling. Om 

het kind de mogelijkheden te geven zich 

maximaal te ontwikkelen is het dan ook 

van groot belang dat er een goede samen-

werking ontstaat tussen die verschillende 

organisaties. Daar helpen wij bij.”

En er is meer. Peter en Kees ontdekten 

dat de meeste leerkrachten wel hebben 

geleerd om naar boven toe te differen-

tiëren (oefenstof op maat aanbieden): 

(top)talent herkennen en stimuleren, 

maar niet om naar beneden toe te dif-

ferentiëren: kinderen stimuleren die 

achterlopen met bewegen en motoriek 

of kinderen die het vertrouwen in hun 

eigen kunnen zijn verloren.

Bij vakleerkrachten lichamelijke op-

voeding ligt dit anders; zij zijn er im-

mers al aan gewend om in te spelen op 

de  (motorische) mogelijkheden van de 
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individuele leerlingen. Zij kunnen ech-

ter ook een belangrijke rol spelen in de 

advisering van de groepsleerkrachten. 

Dat geldt zeker voor de combinatiefunc-

tionarissen en buurtsportcoaches, die 

binnen het onderwijs actief zijn. Groeps-

leerkrachten hebben in mindere mate de 

kennis om een breed gevarieerd pakket 

van bewegingsmogelijkheden aan te 

bieden. Volgens Kees en Peter is grote 

winst te behalen door te investeren in 

een  betere kwaliteit van docenten die 

bewegingsonderwijs geven. 

Hoe nu verder? Vanaf januari 2018 

kunnen gemeenten, scholen en andere 

geïnteresseerde organisaties intekenen 

op deelname aan de eerste pijler van 

‘Nieuw Bewegen’: ouders en opvoeders 

leren hoe zij hun baby of peuter kun-

nen coachen in het blijven bewegen en 

plezier houden in bewegen. Dit gebeurt 

in samenspraak met een fysiothera-

peut. Door nu met de jongste generatie 

te beginnen, zal deze nieuwe generatie 

over 10 jaar beschikken over een goede 

motoriek, zitten ze beter in hun vel zit-

ten en hebben deze kids meer plezier in 

bewegen. De verwachting is dat zulke 

kinderen ook minder snel gaan pes-

ten of zelf worden gepest. Wie volgt? 

Voorkom beroep op zorg
Door te investeren in gezond bewegen, 

maak je de kans kleiner dat mensen ge-

bruik moeten maken van dure zorg. Kees 

en Peter hadden daarom verwacht dat 

zorgverzekeraars direct geïnteresseerd 

zouden zijn in hun activiteiten en hier-

in ook zouden willen investeren. Het 

blijkt dat de prioriteiten op dit moment 

elders liggen, waardoor er nog geen 

 samenwerking kon worden opgezet. 

Wel vinden eind 2017 de eerste oriënte-

rende gesprekken plaats. 

Zij verwachten het nodige van Sport Im-

pact financiering. Zij zoeken private par-

tijen die risicodragend willen investeren 

in bewegingsactiviteiten die maatschap-

pelijk rendement opleveren. Wordt het 

vooraf bepaalde rendement daadwer-

kelijk behaald, dan kunnen deze inves-

teerders hun inleg terugontvangen, of 

zij laten deze langer rouleren binnen 

het programma. Wordt het rendement 

niet behaald, dan zijn zij hun geld kwijt. 

Het gaat dan wel om investeerders die 

geïnteresseerd zijn in het bereiken van 

maatschappelijk rendement en sociaal 

wenselijke doelen. Niet in ondernemers 

die het doen vanuit windowdressing of 

als compensatie voor negatieve gezond-

heidseffecten van hun producten. De 

uitdaging volgens Kees en Peter is om 

de maatschappelijke baten concreet te 

maken en deze te koppelen aan de in-

breng van sport en bewegen. Zij erva-

ren dat er veel overtuigingskracht voor 

nodig is om lokale partijen te vinden die 

 risicodragend willen investeren en ook 

om concreet te maken wat de kosten en 

baten zijn. En dat staat haaks op het feit 

dat er bewezen interventies genoeg zijn. 

Kansen in het Sociaal 
Domein
Kees en Peter verwachten ook het nodige 

van gemeenten. Zij zijn jarenlang actief 

geweest voor de gemeente Alphen aan 

den Rijn. Met de decentralisaties in het 

Sociale Domein veranderde de lokale si-

tuatie en kwamen er ook andere partijen 

en zelfs burgers, die sport zijn gaan aan-

bieden met het oog op de doelstellingen 

in het sociale domein. Vanuit ‘Sportief in 

Balans’ begeleiden Kees en Peter nu veel 

meer gemeenten in de Randstad bij uit-

rollen van sport en bewegen binnen het 

Sociaal Domein. Veel gemeenten, maar 

ook bedrijven en maatschappelijke orga-

nisaties zijn geïnteresseerd in preventief 

bewegen als middel om te voorkomen 

dat mensen in de zorg komen. 

Beide mannen denken dat er wel beleid 

nodig is om Sport Impact financiering 

van de grond te krijgen en investeerders 

te vinden die op korte termijn willen 

investeren om op langere termijn ren-

dement te halen. Een impuls vanuit het 

ministerie van VWS, Directie Sport, zou 

dit proces wel kunnen versnellen. Zij re-

kenen hierbij op de nieuwe staatssecre-

taris Sport. In het gesprek kwam ook het 

idee naar voren om bewoners in plaats 

van contributie of lidmaatschap van 

sport een ‘aandeel’ in beweegactiviteit 

te laten kopen. Of andere vormen van 

crowdfunding aan te laten bieden. Ook 

het coöperatief ondernemen met sport 

beschouwen zij als kansrijk.

Ik zag mooie parallellen met het invoe-

ren van duurzaamheidsbeleid. Ook daar 

vergde het een lange adem om draagvlak 

te krijgen voor het gedachtengoed. Daar 

liggen kosten en baten ook verspreid 

in de tijd bij verschillende partijen. Dat 

maakt het lastig om investeringen los te 

krijgen. Inmiddels kan geen fatsoenlijk 

bedrijf hier meer omheen; de circulaire 

economie komt eraan!

Ook in de sport is de tijd van subsidies 

afgelopen; het is nu de kunst om andere 

kanalen en stromen aan te boren. Deze 

mannen zijn er enthousiast mee bezig en 

hopen er de komende jaren stappen in te 

gaan maken. Intussen gaan zij door met 

ontwikkelen van ‘Nieuw Bewegen’ en 

het verspreiden van hun gedachtengoed. 

En natuurlijk gaan ze graag het gesprek 

aan met allerlei partijen die meer willen 

weten over hun gedachtengoed.

CAROLINE KEIJZER 

is AI practitioner en 

regisseur klachten 

bij SZW, gemeente 

Den Haag
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De kracht van 
zekerbewegen
‘Ik ben 65 en wandel heel veel. Dat wil ik 

nog heel lang blijven doen. Wil jij mij le-

ren valbreken?’ Met die vraag stapte een 

mevrouw de judoles van Benny binnen. 

‘Oké…’, dacht Benny, ‘ik heb hier mensen 

die trainen voor een bruine of zwarte 

band en dan wil nu iemand meedoen die 

nog nooit heeft gejudood… hoe ga ik dat 

in hemelsnaam doen?’ In plaats van haar 

weg te sturen en te kiezen voor de mak-

kelijke weg, was zijn antwoord: ‘Natuur-

lijk, kom meedoen!’ En met zijn flexibele 

houding en improviserend vermogen 

lukte het Benny om ook deze onervaren 

Verzekerd
bewegen

Samen op zoek naar nieuwe inzichten en inspirerende gedachten over Sport Impact Bonds 

met het bijzondere verhaal van Benny van den Broek (coördinator sportparticipatie bij 

Judo Bond Nederland) als uitgangspunt. Dat doel brengt Benny en mij samen. Het was een 

 bijzondere ontmoeting afgelopen zomer. Het idee om met ‘ZekerBewegen’ bij te dragen aan 

de fysieke en mentale gezondheid van ouderen enthousiasmeert. Het geeft energie. En als 

we dan ook nog eens inzoomen op de sociale interactie, participatie en verbinding die het tot 

stand brengt, dan ben ik om. De kracht van ZekerBewegen is er wat mij betreft eentje die we 

moeten omarmen. Uit deze kracht gaat zeker iets bijzonders ontstaan.

vrouw mee te laten doen. En na een paar 

lessen was haar reactie: ‘Dit is zo fantas-

tisch… als jij deze cursus gaat geven aan 

ouderen dan word ik jouw ambassadeur!’

Hoewel judo natuurlijk bekend staat als 

vechtsport en menig oudere vast denkt 

‘maar daar ga ik op mijn leeftijd niet 

meer aan beginnen’, slaagt de judobond 

er met het programma ZekerBewegen 

in om ouderen aan het bewegen te krij-

gen. De krachtige elementen uit het judo 

worden ingezet om ouderen weer stevi-

ger in hun schoenen te laten staan. Het 

programma is bedoeld om de angst voor 

bewegen en vallen weg te nemen. En dat 

leer je alleen door actief te zijn en blijven. 

‘Het einddoel is leren valbreken, maar 

soms kom je daar ook niet aan toe. Als 

het iemand lukt om zonder rollator weer 

over een drempel te stappen zijn we ook 

blij. We passen alle oefeningen aan op de 

mogelijkheden van een individu.’

Dat de judoclubs kleinschalig en lokaal 

gericht zijn, helpt ook. In het ene dorp 
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SANNE ABRAHAMS 

is AI-practitioner en 

initiatiefnemer MOOIS-

MAKEN: “Ik wil samen met 

jou op zoek naar het MOOIS dat wij en 

de wereld elkaar te bieden hebben.”

worden de lessen gegeven in de loka-

le gymzaal, eigen judozaal (dojo) of het 

dorpshuis. In een andere wijk kunnen 

de ouderen terecht in de oefenruimte 

van de sportschool of fysiotherapeut. 

Zo ontstaat er op een natuurlijke manier 

ook verbinding met allerlei maatschap-

pelijke partners en levert het bijzondere 

samenwerkingsverbanden op. ‘En er zijn 

zelfs al verzorgingstehuizen die een ei-

gen ruimte inrichten met valmatjes om 

het programma ZekerBewegen aan hun 

bewoners aan te bieden.’ 

En dan natuurlijk het koffiemoment na 

afloop. Ook een belangrijke succesfactor. 

‘Bewegen en een bakkie doen. En als je 

dan het plezier ziet van zo’n groep en de 

interactie die tussen hen ontstaat… met 

al die verhalen… daar wil je gewoon je 

‘ De winst is 
groot en wij 
zijn in ieder 
geval niet 
van plan om 
af te kloppen!’

energie en tijd in stoppen. Het is zo gaaf 

om te zien!’

De kracht van Sport Impact 
Bonds

Met de steeds ouder wordende samen-

leving en het groeiende aantal 

dementerenden, wordt het (onver-

klaarbaar) vallen een serieus vraag-

stuk dat om een oplossing vraagt. 

Het programma ZekerBewegen lijkt een 

kansrijke interventie, maar om de impact 

ervan te bewijzen en het programma 

grootschalig uit te rollen is structurele 

financiering voor Judo Bond Nederland 

een probleem. Tot Sportimpuls.nl vertelt 

over een innovatief financieringsinstru-

ment: Sport Impact Bonds. Dat lijkt weer 

deuren te openen. En als Benny dan tij-

dens de ‘Expertmeeting Sport Impact 

Bonds’ op 10 maart van dit jaar te ho-

ren krijgt dat ZekerBewegen zeker kans 

maakt op impactfinanciering… dan staat 

het energielevel op standje maximaal!

Impactfinanciering klinkt heel logisch: 

“Een (private) investeerder investeert 

vooraf in een sportinitiatief die meetba-

re impact maakt. Als het initiatief leidt 

tot de verwachte impact, bijvoorbeeld 

als mensen aantoonbaar gezonder wor-

den, leidt het ook tot kostenbesparingen 

voor de overheid, verzekeraars of andere 

partijen. De investering kan vervolgens 

uit de gerealiseerde kostenbesparingen 

worden terugbetaald met een vooraf 

afgesproken rendement. Op deze ma-

nier creëert een Sport Impact Bond de 

mogelijkheid om met privaat kapitaal in 

de sport te investeren en tegelijkertijd 

(sociale) innovatie en financiering van 

preventie in de sport duurzaam te bekos-

tigen.” Maar hoe logisch het idee lijkt te 

zijn, we zijn er nog niet helemaal. 

De droom om te doen
Benny heeft er in ieder geval zin in om 

in het diepe te duiken, maar hulp is ge-

wenst bij de verkenning van deze com-

plexe financieringsvorm. ‘De komende 

tijd werken we verder aan onze droom. 

Ik hoop over drie jaar dat het program-

ma ZekerBewegen in iedere gemeente 

wordt aangeboden in samenwerking 

met lokale partijen. En ik hoop vooral dat 

de ziektekostenverzekeraars de deelna-

me aan het beweegprogramma in ieder 

geval deels vergoeden. Om hen zo ver te 

krijgen, moeten we nu eerst aantonen 

dat het beweegprogramma bewezen 

effectief is. De succesverhalen en per-

soonlijke ervaringen van ouderen zijn  

– helaas – niet voldoende. We hopen wel 

dat het ervaren succes een private partij 

overtuigt om te investeren in een onder-

zoek naar het meetbare maatschappelij-

ke effect.’ 
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Zoals recent het door Kenniscentrum 

Sport uitgebrachte rapport ‘Wat is de so-

ciaal economische waarde van sporten en 

bewegen?’, gebaseerd op onderzoek door 

Ecorys (augustus 2017). Nog even los van 

de inhoud en de gekozen onderzoeksme-

thode, valt vooral op dat de berekende 

‘baten’ (in geldwaarde uitgedrukt) niet 

geadresseerd worden aan een specifieke 

belanghebbende: een ‘hoog-over’ analy-

se, die eigenlijk niemand duidelijk maakt 

waar die baten nu precies vallen, en wat 

je dan met die meerwaarde zou kunnen 

doen. En dat is wel kenmerkend voor 

veel van dit soort onderzoek: vaak gro-

te getallen met complexe berekeningen, 

maar …: wat heb je er nu precies aan? 

Het formuleren van veel aannames is 

in dit type onderzoek vaak een gelief-

de methode: je hoeft namelijk nooit iets 

echt te bewijzen, maar doet een ‘indica-

tieve schatting’. Dat een schatting over 

de bijdrage van ‘sport en bewegen’ aan 

een maatschappelijk effect 20% of 80% 

bedraagt, scheelt natuurlijk wel een slok 

op een borrel. Dus je hebt er eigenlijk 

niet zo heel veel aan, maar het staat wel 

leuk. En wil je eigenlijk wel weten wat 

de algemene waarde van sporten voor 

een gemiddelde Nederlander is? Of wil je 

Als je je waarde niet kent, kun je die ook niet communiceren

exact kunnen laten zien wat de waarde 

van jouw project is, en voor wie precies?

Maar er is nog iets wat iedereen op het 

verkeerde been zet.

Stel je eens voor: je staat in een sportwin-

kel en ziet een paar mooie Nike schoenen 

staan. Je vindt ze mooi en wil ze graag ko-

pen voor je kind. Ze zijn wel duur, maar 

ja, je hebt het er uiteindelijk wel voor 

over. Je vraagt advies in de winkel, zoekt 

de goede maat, en loopt naar de kassa.

Tot zover niets bijzonders. Maar nu moet 

je ergens betalen. Stel je voor dat je tegen 

de kassière zegt: kun je me voorreke-

nen hoeveel de productie van die sport-

schoen nu precies gekost heeft? En als 

ik dat weet, dan betaal ik je die kosten. 

De kans dat je je schoenen zo meekrijgt, 

is niet groot. Iedereen zou dat raar vin-

den. Maar in de wereld van zorg, welzijn, 

cultuur en sport is dit heel gebruikelijk.  

Hoe werkt het? Als we geld van een 

subsidiegever vragen, rekenen we pre-

cies voor wat de activiteiten kosten. De 

kosten van de huur, personeel, alles. 

En op basis van die kosten krijg je dan 

– als het meezit – je subsidie betaald. 

De angst dat maatschappelijke organi-

saties ‘winst’ maken is zo groot, dat we 

alleen nog maar communiceren over 

en afrekenen op basis van: kosten. En 

Diverse onderzoeksbureaus doen onderzoek naar de waarde van sport. Om deze aan te tonen worden kosten-batenanalyse opgesteld; complexe spreadsheets met vooral veel matig onderbouwde aannames over causaliteit, attributie (de mate waarin een effect aan een organisatie is toe te rekenen) en ‘deadweight’ (wat zou er zijn gebeurd als je helemaal niets had gedaan?). 
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Als je je waarde niet kent, kun je die ook niet communiceren

PETER SCHOLTEN Ondersteunt 

vanuit zijn bedrijf Scholten&Partners 

organisaties bij 

het zichtbaar 

maken van hun 

maatschappelijke 

meerwaarde.

dus ook de neiging naar het voorspel-

len van vermeende kostenbesparingen. 

Maar dan beginnen de problemen pas 

echt. Wat die kostenbesparingen: zijn ze 

wel echt? Als je – dankzij een preventie-

ve activiteit – ervoor zorgt dat er minder 

mensen in de zorg terecht komen: wor-

den er dan wel kosten bespaart? Worden 

er ziekenhuizen gesloten, verpleegkun-

digen ontslagen, enz…? Vast niet. Het 

zijn dan ook meer virtuele besparingen. 

Je vindt ze nergens terug in de boekhou-

ding. En dus heeft niemand er concreet 

belang bij. En als ze al echt zouden zijn, 

dan is de vraag aan wie die besparing 

ten goede komt: de zorgverzekeraar…? 

En is dat dan een maatschappelijk re-

sultaat waar jij je hart hebt liggen? De 

gemeente…? En wat gebeurt er binnen 

het gemeentehuis dan met die bespaarde 

kosten? Willen gemeenten eigenlijk wel 

besparen?

En dat leidt dan weer tot het volgende 

pijnpunt: communiceren over kosten is 

gewoon communiceren over iets verve-

lends. Sport, cultuur, zorg en welzijn … 

het zijn ‘kostenposten’. Terwijl jij eigenlijk 

wil praten over het creëren van waarde. 

De toegevoegde waarde voor de eindge-

bruiker: de sporters, als deelnemer, hun 

ouders, de betrokken vrijwilligers. Com-

merciële bedrijven zijn daar heel goed in. 

De waarde van een Nike sportschoen is 

het veelvoudige van de productiekosten. 

De socialprofitsector in ons land is hier 

helaas niet goed in. Wij blijven kosten 

verkopen, in plaats van waarde.

En dus gaan we discussiëren over de 

hoogte van de kosten en doen we onder-

zoeken naar de vermeende kostenbespa-

ringen. In plaats van het concreet maken 

van onze toegevoegde waarde. Maar zo-

lang je de waarde niet kent, kun je hem 

ook niet communiceren, laat staan ver-

zilveren. 

Denken in termen van waarde over wat 

je doet is al winst: een andere manier 

van denken. Bewust worden van het feit 

dat het niet jouw primaire missie is om 

kosten te besparen. Jouw doel is het om 

via sport en bewegen mensen een pret-

tig en beter leven te geven. Dus ga na-

denken over wat het oplevert als je een 

sportproject organiseert. Voor wie je dat 

doet, en met welk doel. Wie heeft daar 

concreet baat bij en hoe kunnen we dat 

vaststellen? Niet in geld of kosten, maar 

in een verbetering van leven, welzijn en 

gezondheid. Zodat we niet rapporteren 

over de kostenbesparingen, maar over 

de levenswinst voor onze deelnemers en 

sporters. Want daar ligt de echte toege-

voegde waarde. 
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Sport en bewegen worden vaak gezien als middel om de eigen persoonlijke gezondheid te 

bevorderen en in stand te houden. Zelfzorg dus. Een ethisch verantwoorde vormgeving van 

zelfzorg sluit echter ook aan bij het belang van de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. 

Sport en bewegen stimuleert de persoonlijke vitaliteit en de vitaliteit van anderen door de 

verbindingen die je tijdens het actief bezig zijn maakt met ouders, familie, vrienden, collega’s, 

verenigingsleden of buurt- en dorpsgenoten. Het eigenaarschap van sporten en bewegen 

ligt dus bij mensen zelf en bij de talloze verbanden die mensen oprichten om samen actief te 

zijn. Ziedaar in een notendop de filosofie van sport en bewegen zoals die door verenigingen 

in Peel en Maas en Horst aan de Maas ontwikkeld wordt, en onderschreven wordt door de 

betrokken gemeenten. 

Een tweeluik over 
sport en bewegen 
als onderdeel van het 
goede leven
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Rob Hüskens is voorzitter van Stichting Bree. Stichting Bree 

ontstond rond 2010 vanuit initiatieven van voorzitters en be-

stuursleden van een tiental sportverenigingen in Maasbree 

om gezamenlijk uitdagingen zoals vergrijzing, gebrek aan vrij-

willigers en kaderleden, en toenemend ‘consumentengedrag’ 

van leden aan te pakken. Maasbree is een van de dorpskernen 

van de gemeente Peel en Maas, een plattelandsgemeente in 

Noord-Limburg. Het dorp telt ongeveer 7.000 inwoners. Vol-

gens Rob was het belangrijkste doel van Stichting Bree om een 

gezamenlijke agenda te maken en de handen ineen te slaan 

om praktische vraagstukken zoals opleiding van vrijwilligers, 

PR, en accommodatiebeleid samen op te pakken. Het initiatief 

kwam geheel vanuit de verenigingen zelf. De gemeente Peel 

en Maas reageerde enthousiast op deze samenwerking vanuit 

haar ideeën over zelfsturing en gemeenschapsontwikkeling. 

Volgens de gemeente ligt het eigenaarschap van sport en be-

wegen bij burgers, lokale verenigingen en gemeenschappen. 

De gemeente heeft vooral een faciliterende rol. Concreet bete-

kent dit bijvoorbeeld dat de verenigingen zelf eigenaar zijn van 

sportaccommodaties en speelvelden. 

In 2014 resulteerde de samenwerking in Stichting Bree in een 

gezamenlijke aanpak van het concept ‘Sportdorp Maasbree’. 

Belangrijkste doel van Sportdorp Maasbree was om inwoners 

en verenigingen zelf verantwoordelijk te laten worden voor 

de organisatie van een breed sport- en beweegaanbod in het 

dorp, door het opstarten van een beweegaanbod dwars door de 

bestaande verenigingen heen. Samenwerking, gekoppeld aan 

vernieuwing, om meer inwoners aan het sporten en aan het 

bewegen te krijgen. Dit leidde tot negen nieuwe vormen van 

bewegen, soms voor speciale doelgroepen, maar ook projecten 

voor ouders en kinderen gezamenlijk. Bij alle beweegactivi-

teiten werd ook samenwerking gezocht met de meest uiteen-

lopende partners in het dorp: de agrosector, de ouderenbond, 

horeca, bedrijfsleven, fitnesscentrum, onderwijs, enz. Sport en 

bewegen zijn dus vaste ingrediënten geworden van het goede 

leven in Maasbree. De resultaten mogen er zijn. Zo is ruim 90% 

van de jeugd lid van één of meerdere sportverenigingen, ter-

wijl één van de negen projecten van Sportdorp Maasbree het 

‘Bewegen voor Ouderen’ in de huiskamer van oudere inwoners 

heeft gebracht. Zij kunnen dankzij een programma op de lokale 

tv iedere dag fitness-oefeningen doen in hun eigen huiskamer. 

Handig voor mensen die niet voldoende mobiel zijn om deel 

te nemen aan ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ in het gemeen-

schapshuis. In totaal nemen 1.000 inwoners deel aan de projec-

ten van Sportdorp Maasbree. 

Het enthousiasme van Rob over de verworvenheden op het 

gebied van sport en bewegen in Maasbree betekent volgens 

hem niet dat het einddoel al bereikt is. Typerend is zijn analyse 

dat verenigingen vooral samenwerking opzoeken als er urgen-

tie gevoeld wordt. Toen bijvoorbeeld de sporthal haar kantine 

dreigde te verliezen door een gedeeltelijke sloop van de hal, 

ROB HÜSKENS 

Voorzitter stichting Bree
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stonden de verenigingen onmiddellijk klaar om zelf met een 

praktische oplossing te komen en deze ook uit te voeren. Geen 

probleem dus. Maar samenwerken op basis van een  visie op 

langere termijn is moeilijker. Verenigingbestuurders zijn vaak 

druk bezig met de dagelijkse besognes van de club en vinden 

het lastig om over de grenzen van de eigen vereniging heen 

te kijken. Rob bedoelt dit niet als verwijt, maar zou wel graag 

meer gemeenschappelijke beleving zien bij verenigingen. Hij is 

er vast van overtuigd dat samenwerken en samen optrekken de 

beste manier is om de doelstellingen van Sportdorp Maasbree 

te realiseren. Wat erg stimulerend werkt is een lokale ‘sport-

combinatiefunctionaris’ die onder regie van de Stichting Bree 

werkt aan de verdere ontwikkeling van het concept Sport-

dorp Maasbree. “Sporten en bewegen is een kwestie van doen, 

 samenwerken en vernieuwen op sport- en beweeggebied is 

vooral een proces”, aldus Rob.  

Horst aan de Maas is de buurgemeente van Peel en Maas. Sinds 

jaar en dag is hier de voetbalclub Wittenhorst actief, een ver-

dienstelijke eersteklasser in het amateurvoetbal. Ton Hagens is 

voorzitter van deze vereniging, die ongeveer 1.000 leden telt. 

Behalve sportieve ambities heeft Wittenhorst vanaf 2010 ook 

de afslag genomen om een maatschappelijke rol in Horst aan 

de Maas te spelen. Volgens Ton is de combinatie van sportief 

én maatschappelijk succes de sleutel naar de toekomst: mensen 

vinden het leuk en belangrijk om te bewegen en te sporten; het 

gaat ook over elkaar ontmoeten, elkaars kwaliteiten kunnen 

versterken, en voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Op deze 

manier dragen sporten en bewegen bij aan versterking van de 

leefbaarheid in de lokale gemeenschap. Om dit doel te realise-

ren heeft Wittenhorst op een aantal terreinen uitdrukkelijk de 

samenwerking opgezocht met andere partijen. Zo is de afgelo-

pen jaren een stevige band opgebouwd met het lokale bedrijfs-

leven, de gemeente, het onderwijs en collega-sportverenigin-

gen. Er is een netwerk van 150 sponsoren, waarvan er ruim 40 

lid zijn van de businessclub. Het terrein van Wittenhorst wordt 

langzaam omgevormd tot een heuse sportzone onder de naam 

‘Afslag 10’. 

Het is een fraai terrein, waar niet alleen de eigen leden voet-

ballen en tennissen, maar waar ook gerenommeerde voetbal-, 

TON HAGENS 

Voorzitter Wittenhorst
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JAN CUSTERS is AI-practitioner en 

adviseur burgerparticipatie, vitale 

gemeenschappen en zelfsturing.

hockey- en volleybalclubs uit binnen- en buitenland zich voor-

bereiden op hun competities. Het gebruik van de sportfacili-

teiten en het nabijgelegen Parkhotel brengen geld in het laatje 

van Afslag 10. Samen met gemeente en bedrijfsleven biedt 

Wittenhorst mogelijkheden aan mensen zonder betaald werk 

om op het sportpark ervaring op te doen met nieuwe vormen 

van werk om op die manier hun kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Het bedrijfsleven heeft zich gecommitteerd om deze 

mensen mee op te leiden en in dienst te nemen. De naam van 

dit programma is ‘Fit naar werk’. Sporten en bewegen worden 

op die manier een hulpmiddel om structuur in het dagritme 

aan te brengen én om je kansen op de arbeidsmarkt te vergro-

ten. Behalve voetbalveld worden de terreinen van Wittenhorst 

langzamerhand ook leertuinen voor mensen die anders “in de 

kaartenbak van de gemeente blijven zitten”. 

Deze manier van werken levert de vereniging extra inkom-

sten op die gebruikt worden om de sportmogelijkheden in 

Afslag 10 te verbeteren. De combinatie van sportief succes en 

maatschappelijk succes wordt een nieuw verdienmodel, dat 

de vereniging onafhankelijker maakt van subsidies. Afslag 10 

genereert zelf middelen om sporten en bewegen te stimuleren 

dankzij de unieke samenwerking tussen sportverenigingen, 

bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. 

De samenwerking vergt veel vertrouwen in elkaar en de durf 

om over de grenzen van je eigen organisatie heen te kijken. 

 Motor achter het succes van Afslag 10 is niet zozeer het geld dat 

door partijen in dit project wordt gestopt, maar het vertrouwen 

in eigen kunnen en in elkaar om de combinatie van sportief en 

maatschappelijk succes steeds verder vorm en inhoud te geven. 

Op de site van Afslag 10 is het bidbook te vinden waarin onder 

meer de kernwaarden van dit concept uitvoerig beschreven 

worden. 

Het tweeluik van Horst aan de Maas en Maasbree laat zien dat 

door samenwerking op lokaal niveau en geloof in eigen kunnen 

veel bereikt kan worden. Interessant is dat in beide plaatsen de 

ontwikkeling van binnenuit komt en niet omdat een externe 

partij vindt “dat er iets moet gebeuren”. De drive zit in de sa-

menwerkende partners zelf, en niet in een projectvoorstel dat 

achter het bureau bedacht is. Zowel Afslag 10 alsook  Stichting 

Bree zijn uitingen van vitale gemeenschappen die heel bewust 

op zoek zijn naar een onderscheidende identiteit die leidt tot 

‘het goede leven’ met sport en bewegen als belangrijk onder-

deel. 
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Het feit is dat we kort na het telefoontje een heel goed gesprek 

hadden met de directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van de ge-

meente Rotterdam, Onno de Zwart. Onze analyse van het palet 

van MVO-activiteiten van de drie betaaldvoetbalorganisaties 

(BVO’s) leerden ons dat charitatief, ad hoc en opportunisme 

kernwoorden zijn, ondanks de maatschappelijke waardering 

van verschillende doelgroepen die aandacht van de clubs en de 

magie van het voetbal mochten ervaren. Wij wisten dat bij de 

BVO’s behoefte bestond om de bestaande MVO-activiteiten te 

transformeren naar een next level MVO-programma gericht op 

de thema’s van het sociaal domein. Dat de BVO’s naar wegen 

zochten om met behulp van een nieuwe, bedrijfskundig verant-

woorde aanpak meer impact te realiseren op maatschappelijke 

thema’s zoals gezondheid, opleiding, werkgelegenheid en soci-

Hoe organiseer je Sport Impact?
Wat was het begin van het 

begin? Het telefoontje van 

Sandra Meeuwsen om eens stil 

te staan bij de MVO-activiteiten 

van de drie Rotterdamse 

BVO’s? Mijn veel geciteerde 

wetenschappelijke paper over 

‘corporate responsibility’? Of, 

mijn voorliefde voor het voetbal 

en de hoop daar iets voor te 

mogen doen? 

 

ale veiligheid. Het waren ook de BVO’s die meer samen wilden 

werken, maar eerdere pogingen daartoe waren vastgelopen en 

wellicht kregen wij de samenwerking weer in beweging. Wij 

hoopten dat de gemeente hen een ‘wortel’ zou willen voorhou-

den om die samenwerking te ondersteunen. 

De gemeente op haar beurt ziet graag de cijfers van werkloos-

heid, jeugdzorg, criminaliteit en obesitas dalen en is geïnteres-

seerd in de preventieve werking van de MVO-activiteiten van 

profclubs. Bovendien was het de hoogste tijd dat de subsidiepro-

gramma’s plaatsmaken voor resultaatfinanciering: als de clubs 

presteren in het sociaal domein dan mag daar best wat tegen-

over staan. De wortel was gevonden!

We kenden – zij het summier – de ervaringen van London 
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Hoe organiseer je Sport Impact?

 United, een samenwerking van zes BVO’s in Londen. Zij initi-

eerden een maatschappelijk programma dat zij financieren met 

een percentage van de vergoeding van de Engelse televisierech-

ten. Dat is een gigantisch bedrag. Konden wij een finan ciële 

hefboom creëren die als een vliegwiel ontwikkelingen naar 

een hoger plan zou tillen, passend in de Nederlandse situatie? 

Jazeker. Ten eerste wist Sandra van het fenomeen social impact 

bonds en ten tweede bedachten wij een sociale beweging waar-

voor wij graag een vinding van Feyenoord’s verantwoordelijke 

voor MVO-activiteiten wilden lenen: “Rotterdam United”. Stel 

je eens voor wanneer het bedrijfsleven en allerlei maatschap-

pelijk spelers zich persoonlijk en financieel zouden inzetten om 

samen met de BVO’s een agenda voor maatschappelijke trans-

formatie te ontwikkelen. Wij wilden een Sport Impact-summit 

organiseren met alle stakeholders, als start van die beweging en 

een bekend Rotterdamse voetbalcommentator wilde best het 

boegbeeld hiervan zijn. 

Kortom, we gingen snel terug naar de clubs zijn, om de lijntjes aan 

te trekken, de plannen te specificeren en koudwatervrees voor 

de nauwere samenwerking te voorkomen. Dat viel echter niet 

mee. Sparta en Excelsior bleven enthousiast, maar Feyenoord 

haakte af. Het eerdere enthousiasme van beleidsmedewerkers 

werd niet gedeeld door de directie. Zij twijfelden plots aan de 

meerwaarde van samenwerking en trokken liever hun eigen 

plan. De aandacht voor Feyenoord City en het nieuwe stadion 

heeft ook niet geholpen. Door het initiatief te verbreden naar 

andere Rotterdamse topsportverenigingen zou nog steeds 
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grote impact gemaakt kunnen worden, maar plots trok ook de 

gemeente Rotterdam eerdere toezeggingen in. Tot onze grote 

verbazing kwam het project on hold. 

Natuurlijk konden we de weerstand tegen verandering ook wel 

begrijpen. Maar als alle partijen hetzelfde blijven doen, mag 

je niet verwachten dat er nieuwe kansen en ontwikkelingen 

ontstaan. Wij waren al op weg naar een afgeslankte variant, 

toen Rotterdam Partners van ons initiatief hoorde en zo 

enthou siast werd, dat zij voor een warme introductie zorgden 

bij de wethouder sport en financiën Adriaan Visser. Op naar 

de doorstart! Maar ook dat liep anders. Het Rotterdams stad-

huis is een prachtige locatie. De bodes zorgen voor een warme 

ontvangst, begeleiden je van de deur tot in de ontvangst ruimte 

en schenken heerlijke koffie. Je voelt je als gast zeer gewaardeerd. 

Visser, geïnformeerd door onze eigen gespreksnotitie, stak direct 

van wal. Het gaat heel erg goed met Rotterdam. De BVO’s doen 

schitterend werk. Er zijn al zo veel initiatieven en partnerships, 

en bovendien: de obesitascijfers zijn recent gedaald. Rotterdam 

heeft veel aanleiding om trots te zijn voor de dingen die goed 

gaan, wat valt er nog te wensen? 

Ons plan was het opzetten van een coöperatieve entiteit – ‘Sport-

impact Rotterdam’ - die de MVO-activiteiten van sportclubs ver-

bindt aan maatschappelijke ambities. Door voort te bouwen op 

al datgene dat nu al goed gaat, door talenten, kracht en potenties 

te verbinden, door synergie te creëren en door – uiteraard – de 

identiteit van de drie BVO’s en andere sportclubs te behouden 

en zo mogelijk te versterken. Het bedenken van een financiële 

impuls is belangrijk, maar die is lang niet genoeg om sportimpact 

succesvol te maken. Ten eerste is een passende organisatievorm 

noodzakelijk, eentje die meer ruimte, perspectief en mogelijkhe-

den biedt dan de traditionele hiërarchische organisaties.

Ik weet dat vele gemeenten tobben met de snel veranderende 

complexiteit van de maatschappij. De traditionele organisatie-

wijzen zijn echter ingericht op macht en beheersing tot stand 

te brengen.

Vroeger verwachtten burgers een autoritaire overheid en deze 

positie is nog steeds relevant voor activiteiten waarbij de over-

heid ‘eigenaar’ is en dus exclusief verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de betreffende productie of dienstverlening. 

Vervolgens ontwikkelden overheden een regelsysteem van 

wetten en protocollen voor het handelen, zowel intern als ook 

voor haar stakeholders. Dit systeem is steeds meer gericht op 

individuele belangen en dit kenmerkt de huidige tijdgeest. Het 

suggereert de dominantie van het ‘oranje’ ontwikkelniveau, nog 

altijd passend in het beheersingsparadigma, gericht op het reali-

seren van voorspelbare resultaten. Zie figuur.

De recente maatschappelijke uitdagingen vragen om een ande-

re overheid, een overheid die nieuwe perspectieven mogelijk 

maakt in plaats van met oude regels in de weg te lopen. De nieu-

we fase vraagt om verbinding, gemeenschappelijke visie en be-

trokkenheid en geeft ruimte aan communicatieve zelfsturing. 

Dit is wat anders dan roepen dat je al met 101 partners samen-

werkt. Natuurlijk is het knap ingewikkeld als je met al die par-

tijen 1-op-1 relaties onderhoudt. Dat hoeft ook helemaal niet.

Er is behoefte aan een vorm van samenwerking waarin diverse 

partijen gezamenlijk beoogde ontwikkelingen tot stand bren-

gen en waarbij de overheid deze collectieven zo nodig onder-

steunt en met hen afrekent op basis van hun prestaties. Dat is 

namelijk de tweede voorwaarde, het monitoren van de ontwik-

kelingen en het vaststellen van de gerealiseerde impact op de 

thema’s van het sociaal domein en de ambities van de gemeente. 

Wanneer er minder werkzoekenden zijn, meer jongeren hun 

opleiding afmaken, meer inwoners deelnemen aan sport en be-

weging, er minder criminaliteit is, er meer werkervaringsplaat-

sen aangeboden worden et cetera en aangetoond kan worden 

dat de MVO-activiteiten daar positief aan hebben bijgedragen 

dan is het fair dat die waardecreatie beloond wordt. Het vinden 

van goede performance indicatoren om de impact en progressie 

vast te kunnen stellen is niet eenvoudig, maar wel te doen. Kijk 

bijvoorbeeld naar Arnhem waar het JOGG-initiatief financieel 

ondersteund zal worden wordt op basis van de cognitieve voor-

uitgang van de kinderen. De relatie tussen bewegen en cogni-

tieve progressie is wetenschappelijk bewezen en eenvoudig aan 

de hand van CITO-toetsen en leerlingvolgsystemen per school 

en per wijk te berekenen.

Wij zijn ervan overtuigd dat preventie loont. De lokale lasten op 

het gebied van jeugdzorg, WMO, veiligheid, uitkeringen, integra-

tie, onderwijsondersteuning en criminaliteitsbestrijding kunnen 

effectiever besteed worden indien een gedeelte geïnvesteerd 

wordt in preventieprogramma’s. Wij willen de magie van top-

sporters, de status van hun clubs en de mogelijkheden van sport 

en bewegen gebruiken om meer resultaat bij specifieke doelgroe-

pen te bereiken. Maar waar is het begin van het begin?

Fasegewijze ontwikkeling (Cubrix, 2011)
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ROI = Return On Impact
dat begrijpt toch iedereen?
Sport verbroedert. Sporten is gezond. Een gezond lichaam impliceert een gezonde geest. Ik 

durf nu wel te verklappen dat ik er pas heel laat achter kwam dat het sportmerk ASICS een 

afkorting is van Anima Sana in Corpore Sano. Wat vind jij, beste lezer: zou deze sportfabri-

kant de publicatie van dit artikel financieel moeten steunen, omdat we haar naam in een 

constructieve context gebruiken, of krijgt de uitgever van dit magazine juist een rekening 

voor het gebruiken van dat merk? Om één en dezelfde reden kan een geldstroom de ene of 

de andere kant op gaan. Welke toegevoegde waarde wordt nu eigenlijk aan wie geleverd? 

We zitten op het terrein van social impact. Is social impact een ‘positieve business case’? 

Wat is de investment en wat is de return? Ik zou bij het lezen van de laatste vijf zinnen al zijn 

afgehaakt, ware het niet dat ik ze net zelf zit in te tikken. Ik probeer iets te begrijpen, en het 

moest mij tot in Tel Aviv brengen om dat te klaren.

Het behoeft weinig betoog dat ieder mens de mogelijkheid zou 

moeten krijgen sport te beoefenen, bij voorkeur in verenigings-

verband. Prachtig om te zien dat in ons welvarende land lan-

ge tijd veel geld beschikbaar was om ervoor te zorgen dat er 

voor veel sport weinig contributie betaald hoefde te worden. 

Daardoor was de toegankelijkheid voor iedereen optimaal. Nu 

ons landje intussen meer op een handelsonderneming dan op 

een samenleving begint te lijken, noopt het marktdenken vele 

sport- en ook andere verenigingen tot vercommercialisering, 

dan wel het sluiten van haar deuren, dan wel er het beste van 

zien te maken. Goed om te zien dat dit laatste dankzij welwillen-

de individuen nog steeds op grote schaal gebeurt.

Tot zover begrijpelijk en ook niets nieuws onder de zon. Waar-

om subsidieerde de overheid van oudsher sporten in vereni-

gingsverband? Omdat er een ‘gut feeling’ bestond die aangaf 
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dat een dergelijke besteding van belastinggeld zeer de moeite 

waard is. Helaas ontbrak de ‘business case’. Nee, dat zeg ik ver-

keerd (belangrijk bericht voor boekhouders en managers ook): 

de business case was er altijd al en is er nog steeds, maar van-

daag de dag moet zoiets in een spreadsheet worden gepresen-

teerd. Dus komen er onder de noemer van Sport Impact finan-

ciering steeds vaker knappe berekeningen op tafel die duidelijk 

maken wat de winst of besparing is als gevolg van het inves-

teren van gezondheidsbevorderende initiatieven. Wisten we 

 allang  natuurlijk. Maar wil je vandaag de dag impact maken, 

dan doe je dat met cijfers.

Nu komt het gedeelte dat ik wel kon vatten maar niet kon snap-

pen. En dan heb ik toch ooit wiskunde gestudeerd! We hebben 

dus een business case en we houden het simpel: een sportver-

eniging gaat allemaal mooie dingen in de wijk doen, trapveldjes 

aanleggen en kinderen coachen. Dat kost de club geld en tijd. 

Het levert de samenleving - lees: jeugdzorg, handhaving, ziekte-

kosten en dergelijke - ook besparingen op. Dit noemen we ‘sport 

impact’. Maar die opbrengsten komen niet als vanzelfsprekend 

bij de club in kwestie terug. Wat mij tot nu toe ter ore kwam, 

en wat ik dus niet begreep - en ik kan het ook echt verkeerd 

begrepen hebben - is dat er ook banken worden uitgenodigd om 

als investeerder op te treden. Het risico bij bancaire partners is 

dat het niet over investeren gaat maar over lenen, of is degene 

die leent hier de echte investeerder? Hoe dan ook: investeerders 

zijn nodig om dat geld er aan de voorkant in te steken. Wat na-

tuurlijk prima is. Maar het komt er niet eenduidig aan de andere 

kant uit, en dus vloeit de ‘winst’ niet terug naar de echte inves-

teerder: de sport. Prima in mijn gedroomde samenleving van 

‘asynchrone wederkerigheid’ maar niet prima als die investeer-

ders hun geld inclusief rente per omgaande terug willen. Beste 

lezer, ga er maar vanuit dat ik in het bovenstaande de klok heb 

horen luiden maar de klepel mogelijk heb gemist. Dat doet niet 

af aan de inzichten die ik opdeed in een conferentie genaamd 

Old Traditions, New Economies, Caring Entrepreneurship.

Die conferentie ging trouwens in het geheel niet over sport. En 

hij deed de kwalificatie ‘old traditions’ eer aan want het was drie 

dagen lang luisteren naar lezingen. Het goede nieuws is dat de 

inhoud van die lezingen de wat oubollige vorm ervan (old tra-

ditions?) meer dan goed maakten. Gaandeweg werd ik de blije 

bewonderaar van allerlei initiatieven met ‘social of societal 

impact’ als motief. Dat voelde uitermate hoopvol. Want de hele 

conferentie ging over hoe we ons geld en onze grondstoffen 

zo goed mogelijk inzetten voor de gezondheid van onze aarde 

en samenleving. En opeens zag ik de kansen voor de ambities 

van Sport Impact financiering. Misschien dat de volgende vier 

 ideeën tot de verbeelding spreken.

Zo was er een idealist met een prachtig plan dat heel veel geld 

behoefde. Zijn strategie was gebaseerd op de overweging dat 

de helft van al het geld op de wereld in het bezit is van acht 

 personen. Als hij maar één van die acht voor zijn missie kon 

 enthousiasmeren, was dat meer dan genoeg. Voorwaar een 

‘crowd funding’ met focus.

Er werd veel verwezen en gewezen naar onze duizenden busi-

ness schools waar managers worden klaargestoomd. Als die nu 

eens vanuit social impact hun ondernemingen zouden gaan 

runnen. Gesuggereerd werd dat de ‘deans’ van die MBA-fabrie-

ken wel wat meer durf zouden mogen vertonen in het bijstellen 

van de leerstof. En de beroemde INSEAD professor ‘business 

ethics’ Henri-Claude de Bettignies voegde daar nog eens fijntjes 

aan toe dat hij pas twee (kleine) business schools had ontdekt 

die zoiets aan het ‘ondernemen’ waren. Zelf durf ik daar na een 

intensieve kennismaking de Erasmus Rotterdam School of Ma-

nagement aan toe te voegen, die zich heeft verbonden aan de 

missie ‘to be a force of positive change’. Social impact via een 

nieuw type manager. Veelbelovend, maar kan nog wel even 

duren.

Mijn derde voorbeeld impliceert dat je weleens hebt gehoord 

van de SDG’s: de zeventien Sustainable Development Goals die 

door de Verenigde Naties worden onderschreven. Als we die 
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hebben gerealiseerd, zit het weer helemaal snor met moeder 

Aarde. Wat ik niet wist is dat diezelfde VN ook een serie mens- 

en milieuvriendelijke ‘investment principles’ heeft uitgeschre-

ven, waar een toenemend aantal organisaties en investeerders 

zich aan blijkt te houden. En zo zijn we weer aangeland bij 

 sociaal maatschappelijk verantwoord investeren.

Mijn vierde voorbeeld sluit mogelijk het meest aan bij de ambi-

ties van Sport Impact financiering, en dat gaat over een ‘start-up’ 

die een instrument ontwierp om een bepaalde chronische ziek-

te in een dermate vroeg stadium te detecteren, dat de aanstaan-

de patiënt zelf nog het nodige kan gaan doen om zijn naderende 

ziekte uit te stellen en de negatieve effecten ervan te verminde-

ren. Het instrument voorziet niet alleen in de vroegtijdige con-

statering, maar ook in het adviseren en ondersteunen van de 

benodigde gedragsverandering van de kandidaat-patiënt. Het 

gaat om een aandoening die veel medische ondersteuning vergt 

als je het wel hebt, en de mogelijkheden op normaal leven en 

werken sterk vermindert. Je hoeft geen rekenwonder te zijn dat 

de relatief lage investering om dit product tot wasdom te bren-

gen, dik en dik zal worden terugverdiend met een veelheid aan 

sociaal-maatschappelijke besparingen. En nu komt ie. Gingen ze 

hiervoor naar een bank? Nee want - en ik denk dat ik chargeer 

of het er misschien bij verzin - die zag er geen been in. Als je 

die start-up op zichzelf beschouwt, met een qua ontwikkeling 

duur instrument dat de consument niet al te veel mag kosten, en 

met wat gezondheidsadviezen, dan is dat als bedrijf op zich niet 

zo winstgevend. Een te lage return on investment, althans voor 

een bankier. De oplossing? Staatsobligaties!

Van obligaties heb ik trouwens ook geen kaas gegeten, maar ik 

denk nu wel te begrijpen hoe een social impact project finan-

cieel ‘gemanaged’ kan worden. Met letterlijk: ‘social impact 

bonds’, waarbij ‘bonds’ in het Engels staat voor: obligatie. Kort 

en goed: de overheid ziet de besparing van dat gezondheidsin-

strumentarium, en is qualitate qua de partij die de besparingen 

in de staatskas ziet terugvloeien. Dus als je met die sociale be-

stemming obligaties uitgeeft, dan komen daar wel kopers op 

af. Waarom? Omdat de overheid een betrouwbare partner is, 

omdat er een business case is, omdat het geld naar diezelfde 

overheid terugvloeit, omdat die obligaties in waarde toenemen. 

Heb je hem? Welbeschouwd zijn er dan twee financiële cycli ge-

creëerd. Eentje rond de obligaties; en eentje rond de aandelen in 

dat start-up bedrijfje. Met twee cirkels is de cirkel veel ronder. 

Geloof ik. Kan de sport hier wat mee?
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Het financiële vlechtwerk

De oude volksvermaken werden gefinancierd via een 

financieel vlechtwerk dat we ‘revolverende fondsen’ 

zouden kunnen noemen. Omdat de meerderheid van 

de bevolking de kostprijs van dat volksvermaak niet 

kon betalen, ontstond een financiering die gebaseerd 

was op eigendomsposities van de bovenklasse die via 

een ruilhandel beschikbaar kwam voor de onderklasse. 

In zijn aard bestaat dat model nog steeds, alleen is 

die eigendomspositie van voorzieningen ingeruild voor 

subsidies door een gemeenten.

Maatschappelijk Financieren®

In diezelfde periode, begin van de 19de eeuw, ontstond 

ook de methode Maatschappelijk Financieren®. Het 

uitgangspunt was destijds dat de overheid geen geld 

had voor dergelijke voorzieningen en dat is nog steeds 

zo. Maar net als twee eeuwen terug is Maatschappelijk 

Financieren® niet gebaseerd op het kapitaal van de 

overheid, maar op eigendomsposities van voorzieningen. 

Door wetgeving is oneerlijke ruilhandel verboden. 

Door onder meer Europese Wetgeving worden 

kapitaalkrachtige partijen gestimuleerd om geld vrij 

te spelen om het tekort aan kapitaal op te heffen ten 

gunste van het Algemeen Belang, bijvoorbeeld voor 

sport. Maatschappelijk Financieren® kan worden ingezet 

om hierin te voorzien, als vliegwiel voor Sport Impact 

Financiering.

Hoezo te weinig geld 
voor sport…?

Dit magazine is doortrokken van initiatieven met 

allemaal dezelfde handicap: een tekort aan geld! 

Sinds wanneer is er een tekort aan geld voor 

sport? Kunnen we het tekort opheffen en zijn daar 

voorbeelden van? Het antwoord is ja! Er is genoeg 

kapitaal, maar weinigen weten waar dat zit en hoe je 

dat kunt vrijspelen.

Sport als volksvermaak

Als je de geschiedenis erop naslaat, is sport een ‘laat 

product’ uit de 19de eeuw. Sport was destijds niet meer 

dan rauw volksvermaak, zonder regels, voorzieningen 

en overheidsbemoeienis. Intussen identificeert de 

bevolking zich met sportvoorzieningen, die gemeenten 

door de jaren heen hebben aangeschaft. Dat varieert van 

speelveldjes tot stadions met Olympische allures. Maar 

bijna alle sportvoorzieningen zijn financieel afhankelijk 

van overheidsgeld, terwijl dat volksvermaak ooit zonder 

overheidsbemoeienis werd bekostigd. 

Wat is er veranderd?

Volksvermaak veranderde in de 19e eeuw in sport. Dat 

had onder meer te maken met financiële invloeden. Eén 

daarvan was dat destijds de bovenklasse zich mengde 

in het ongereglementeerde volksvermaak van de onder-

klasse om groter leedvermaak te voorkomen. Het inzicht 

brak door om vermaak te creëren dat voor iedereen 

toegankelijk was. Geïnspireerd door de ideeën van de 

‘Maatschappij van Weldadigheid’ (1818) werden voor-

zieningen opengesteld om sociale achterstanden terug 

te dringen en om de gezondheid te bevorderen. Door de 

economische veranderingen in die tijd raakten praktische 

voorzieningen (stranden, parken) en toepassingen (paard-

rijden, zeilen) overbodig en die voorzieningen en activitei-

ten kwamen terug in verschillende sporten.

WIM VAN RIJSWIJK is Directeur 

 Maatschappelijk Financieren

www.maatschappelijkfinancieren.nl 

www.financierenvoorverenigingen.nl
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HET VERHAAL VAN AI MAGAZINE
Deze editie van AI Magazine is het zevende nummer van het advertentieloze en waardevolle blad. 
Een heuse ‘special’, een themanummer, geïnitieerd door Sandra Meeuwsen van Sportimpuls.nl bv 
en voornamelijk geschreven door AI-practitioners, ooit opgeleid door het AppreciativeInquiry-Aca-
demie en in tegenstelling tot Sandra geen kenners van sport maar wel talentvol in het hanteren van 
een ‘waarderende pen’.
We stellen de voorgaande nummers graag aan u voor. Alle magazines zijn te downloaden via  
www.ai-magazine.nl. Van sommige exemplaren bestaan nog hardcopy exemplaren.

Het eerste nummer kwam uit in 

2010, en diende mede ter promotie 

van de AI100 leergang - zoals de 

AI Actieleergang toen nog heette - 

waarvan de eerste lichting in 2011 van 

start ging. 

In juni 2011 komt AI Magazine 2 uit. 

Op dat moment is de tweede lichting 

van de opleiding in volle gang. 

Nummer 3 van AI Magazine is een 

Engelstalige special, en bevat de 

weerslag van de in 2012 in Gent 

gehouden World Appreciative Inquiry 

Conference (WAIC).

Het netwerk van AI-practioners groeit 

waardoor het weer een feestje was om 

in 2013 samen een nieuwe editie te 

maken.

Dan zijn we aangeland in 2015. Op de 

WAIC in Johannesburg was Nederland 

sterk vertegenwoordigd. Zij zijn het 

dan ook die hun verhalen hebben 

aangeleverd voor AI Magazine 5.

In het voorjaar van 2017 pasten 

de deelnemers van de in-company 

opleiding binnen de Gemeente Den 

Haag hun zojuist opgedane AI-

vaardigheden toe. Wederom een 

prachtig exemplaar.

Alle voorgaande nummers van AI Magazine zijn te downloaden via www.ai-magazine.nl

maart 
2017

Hoe sterkt Appreciative Inquiry onze transitie?

BOUWEN MET WAT ZICH AANDIENT

SOCIALE WIJKZORGTEAMS DELEN HUN KRACHT

Anders kijken = Anders zien

“IK WAARDEER GOED EN SLECHT NIEUWS  
OP DEZELFDE MANIER”

De kracht van woorden

WAARDEREND AFSCHEID NEMEN

“ Den Haag  
komt op verhaal”

oktober 
2017

Sport Impact: inzet op waardecreatie en maatschappelijk rendement

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt 

vormgever Vincent van Zandvoord 

van Vormvast, Creative Centre In Design 

(www.vormvast-ccid.nl)

Dit zevende nummer is geïnitieerd door Sandra Meeuwsen van Sportimpuls.nl bv. 

Een eerste toepassing van het idee om het AI Magazine – en de capaciteiten van 

het netwerk van AI-practitioners - in te zetten op maatschappelijk vraagstukken. De 

transformatie naar hoogwaardig relationele praktijken, meer mensgerichte benadering 

van complexe vraagstukken, is immers gediend bij waarderend onderzoek, met een 

verkenning van wat nu al goed gaat en een aanpak hierop voort te bouwen.

Colofon
De redactie was in handen van Marcel van Marrewijk (eindredacteur) en 
initiator  Sandra Meeuwsen. De artikelen zijn geschreven door AI-practitioners 
Sanne Abrahams, Caroline Keijzer, Alice Pereboom, Jan Custers en 
Cees Hoogendijk. De column is van Peter Scholten.
Dank voor de medewerking van alle geïnterviewden, alsmede hun collega’s, 
opdrachtgevers etc die ook hebben bijgedragen aan de koploperervaringen 
waarover zij konden berichten.
Voor contact met de redactie volstaat een mail naar marcel@vanmarrewijk.nl
Vormgeving door Vincent van Zandvoord
Fotografie aangeleverd door de correspondenten en Shutterstock
2017 Right to copy, mits voorzien van waarderende bron- en auteursvermelding.
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“ Hoe krachtiger het 
toekomstbeeld, hoe groter 
de kans dat dit ook in acties 
gerealiseerd wordt.” 

Het anticiperende principe van Appreciative Inquiry
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