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Samenvatting
Vroeger fungeerden sportverenigingen als aanjager in het faciliteren van de sport- en beweegsector. Naast
het mogelijk maken van georganiseerde sport, verrichtten zij ook een andere maatschappelijke rol. Immers
naast aandacht voor sport, was er ook aandacht voor het activeren van minderheidsgroepen en mensen met
een beperking. Vandaag de dag functioneren sportverenigingen in hun eentje echter niet altijd meer even
succesvol. Om deze reden worden er op lokaal niveau samenwerkingsverbanden geïnitieerd met
sportbedrijven. Deze organisaties krijgen vanuit gemeenten veelal de verantwoordelijkheid omtrent de
uitvoering van hun sportbeleid toegeschoven. In deze rol proberen sportbedrijven samen met
sportverenigingen de sportdeelname op lokaal niveau te stimuleren. Om de sportfrequentie van inwoners van
de gemeente Deventer te optimaliseren, is sprake van een formele samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Op dit moment is er geen zicht op hoe deze
samenwerking zich verhoudt met betrekking tot succes. De centrale vraag van dit onderzoek luidt daarom
als volgt: welke factoren verklaren de mate van een succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer
en sportverenigingen in de gemeente Deventer?
Er is sprake van een succesvolle samenwerking wanneer daarin sprake is van de realisatie van
uitkomsten- en procescriteria. In het onderzoek worden vijf theorieën behandeld met ieder een eigen visie op
hoe een samenwerking zich in de praktijk dient te verhouden. Op basis van een combinatie van deze
theorieën, zijn baten, interpersoonlijke attractie, gelegitimeerd gedrag en netwerk randvoorwaarden
opgesteld als verklarende factoren.
Met behulp van een mixed-methods1 onderzoek is gepoogd antwoord te geven op de geschetste
onderzoeksvraag. Zowel de kwantitatieve- als de kwalitatieve onderzoeksmethoden tonen aan dat de
samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer als succesvol kan
worden beschouwd. De uitkomsten geven een positief beeld van het realiseren van uitkomsten- en
procescriteria in de samenwerking. De resultaten die voortkomen uit de vragenlijst laten zien dat deze
succesvolle samenwerking significante samenhang toont met de vier verklarende factoren. Hierbij varieert
de sterkte van de samenhang van matig tot zeer sterk. Het legitimeren van de structuur van de samenwerking
en het legitimeren van de inzet van andere organisaties toonde daarin de sterkste samenhang. De resultaten
uit de semigestructureerde interviews geven vervolgens de onderliggende mechanismen ten grondslag van
de aangetoonde samenhang weer.
De resultaten hebben geleid tot een drietal adviezen voor Sportbedrijf Deventer. Deze adviezen
richten zich op het beter toepassen van inhoudelijke kennis van actuele zaken. Hierbij zal de aanwezige
kennisdiversiteit meer moeten worden ingezet. Het tweede advies richt zich op het bieden van passende
ondersteuning op lange termijn, die momenteel kwalitatief afwijkt ten opzichte van de korte termijn
ondersteuning. Het laatste advies richt zich op het ontwikkelen van een sportplatform, waarin Sportbedrijf
Deventer, sportverenigingen in de gemeente Deventer en de gemeente Deventer gezamenlijk participeren om
sportdeelname op lokaal niveau te verhogen.

1

Een combinatie tussen kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethoden
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

De sport- en beweegsector heeft met ongeveer 40.000 sportaanbieders, 22.000 sportaccommodaties en
28.000 sportverenigingen een prominente plek in de Nederlandse maatschappij. Meer dan vijftig procent van
de Nederlandse burgers beweegt op dagelijkse basis, en maakt daarbij goed gebruik van de faciliteiten binnen
de sport- en beweegsector (Van Kalmthout, 2019). Vroeger fungeerden sportverenigingen als aanjager in het
faciliteren van deze sport- en beweegsector. Naast het mogelijk maken van georganiseerde sport verrichtten
zij ook een andere maatschappelijke rol. Immers, naast aandacht voor sport, was er ook aandacht voor het
activeren van minderheidsgroepen en mensen met een beperking. Bij nader inzien blijkt het functioneren van
een sportvereniging echter niet altijd even succesvol: ‘in een tijd waarin de maatschappelijke dynamiek groot
is en de verwachtingen rond sportclubs groter worden, wordt het zoeken naar een balans tussen wensen en
mogelijkheden steeds lastiger. Vooral van sportbesturen vergt dit meer ‘professionaliteit’ en de confrontatie
met een aantal uitdagingen (Van der Roest, 2007, pp.13-16).
Om te kunnen voldoen aan de genoemde maatschappelijke verwachting over onderwerpen als
vergrijzing, digitalisering en individualisering, werken sportverenigingen veelal samen met een lokale
overheid (Bruins, Bolsius, Van Zanen & Bolhuis, 2018, pp.2-11). De lokale overheid brengt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar sportbeleid doorgaans onder in een sportbedrijf. Dit is een
sportstimuleringsorganisatie ‘waarvan de gemeente (100%) aandeelhouder is’ (Van der Roest, 2007, p.192).
In deze verzelfstandigde rol reguleert een sportbedrijf enerzijds de exploitatie van gemeentelijke
sportaccommodaties en anderzijds het ondersteunen van sportverenigingen. Daarmee poogt de
samenwerking tussen een sportbedrijf en de sportverenigingen uit de desbetreffende gemeente sportdeelname
op lokaal niveau te stimuleren (Lagendijk, Deelen & Duijvestijn, 2018, p.7).
Het belang van een samenwerking, om weerstand te kunnen bieden tegen maatschappelijke
problemen, wordt in de wetenschappelijke literatuur meermaals aangetoond. Zo schetsen Bremekamp, Kaats,
Opheij en Vermeulen (2010) het beeld dat organisaties problemen binnen de huidige maatschappij veelal niet
alleen kunnen oplossen. Organisaties kunnen dit enkel oplossen door samen te werken met andere
organisaties. Een samenwerking tussen meerdere organisaties ligt daarnaast ten grondslag aan het succesvol
oplossen van maatschappelijke problemen (Smith, Ashford & Carrol, 1995). Sportverenigingen hebben zoals
genoemd te maken met onder andere vergrijzing, digitalisering en individualisering. Om die bedreigingen op
een succesvolle manier te kunnen weerstaan, is een samenwerking met een sportbedrijf daarom gewenst.

1.2

Probleemstelling

In de vorige paragraaf wordt gesproken over een samenwerking tussen een sportvereniging en een
sportbedrijf. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Om de sportfrequentie van inwoners an de
gemeente Deventer te optimaliseren, nemen de samenwerkende organisaties een stimulerende rol aan. Hierbij
proberen de samenwerkende organisaties zo veel mogelijk inwoners te motiveren om deel te nemen aan
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sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast nemen de organisaties een faciliterende rol aan. Sportbedrijf
Deventer en de sportverenigingen in de gemeente Deventer zorgen er vanuit deze rol voor dat inwoners van
de gemeente Deventer, de mogelijkheid hebben om deel te kunnen nemen aan individuele en georganiseerde
sport- en beweegactiviteiten. Dit wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de sportaccommodaties en
de publieke ruimte (Sportbedrijf Deventer2, 2019; Gemeente Deventer, 20193, p.15).
De gemeente Deventer (2019, p.4) geeft aan dat sportverenigingen ‘de spin in het web zijn bij het
bereiken van de doelen op de beleidsterreinen en vormen hét fundament van sporten’. Hiermee wordt de toon
omtrent het belang van deze samenwerking in de gemeente Deventer gezet. Er is echter momenteel geen
inzicht hoe succesvol deze samenwerking is. Daarom is de doelstelling van dit onderzoek gericht op het
verkrijgen van inzicht in hoe succesvol de samenwerking is tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer en diens verklarende factoren.
Op basis van de geformuleerde probleem- en doelstelling, is de volgende centrale vraag
geformuleerd: welke factoren verklaren de mate van een succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer? Om de huidige samenwerking en verklarende
factoren van een succesvolle samenwerking in kaart te brengen, zijn er vier deelvragen opgesteld. De
geformuleerde deelvragen luiden als volgt:
1) Wat wordt er in de wetenschappelijke literatuur verstaan onder het begrip succesvolle
samenwerking?
2) Welke factoren bieden volgens de wetenschappelijke literatuur een verklaring voor een succesvolle
samenwerking?
3) In welke mate is er in de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer, sprake van een succesvolle samenwerking?
4) Welke, in de wetenschappelijke literatuur gevonden verklarende factoren, bieden een verklaring
voor de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer?

1.3

Wetenschappelijke- en maatschappelijke relevantie

Omdat samenwerking op veel verschillende plekken in de maatschappij plaatsvindt, is er veel
wetenschappelijke literatuur beschikbaar over samenwerkingen en het succes daarvan (Tuomela, 1993, p.87).
Het belang van een hoge sportfrequentie is in het verleden meermaals aangetoond. Desondanks is er in het
verleden weinig tot geen onderzoek gedaan naar het succes van een samenwerkingen in de sport- en
beweegsector. Dit is opmerkelijk, en zorgt voor een gat in de wetenschappelijke literatuur. Dit onderzoek
richt zich op een specifieke case, namelijk die van de gemeente Deventer. Vanwege de kleinschalige case
waarbij geen vergelijking wordt gemaakt met andere gemeenten, bieden de uitkomsten geen mogelijkheid
tot generalisatie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen echter wel als inspiratie dienen voor eenzelfde

2
3

Intern document Sportbedrijf Deventer
Intern document gemeente Deventer
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soort onderzoek binnen andere gemeenten. Ook kunnen de uitkomsten van dit onderzoek mogelijk fungeren
als opzet voor een vervolgonderzoek over samenwerking in de sport- en beweegsector binnen de gemeente
Deventer.
Naast de geschetste wetenschappelijke relevantie, levert dit onderzoek meerdere bijdragen op
maatschappelijk gebied. Sportverenigingen en sportbedrijven hebben te maken met een complex en
dynamisch werkveld. Maatschappelijke problemen veranderen met de jaren, waardoor sportbedrijven en
sportverenigingen daar op een passende manier in moeten meebewegen (Van der Roest, 2007, p.37). Een
niet-succesvolle samenwerking tussen een sportbedrijf en sportverenigingen, leidt op maatschappelijk gebied
tot cruciale problemen. Het doel van de samenwerking, gericht op het stimuleren van burgers om meer te
gaan bewegen en het faciliteren van sportaccommodaties, zal hierbij in het geding komen. Daarmee zal een
niet-succesvolle samenwerking leiden tot verschillende problemen. Een voorbeeld van dit soort problemen
is een stijging in het aantal Nederlanders die niet aan de beweegrichtlijn – wetende honderdvijftig minuten
per week – voldoen (Kenniscentrum Sport en Bewegen, 2020). Ook zullen basisschoolleerlingen steeds vaker
niet beschikken over voldoende motorische vaardigheden om deel te kunnen nemen aan sport- en
beweegactiviteiten. Tevens zal de belemmering voor een groep burgers om te gaan bewegen, steeds groter
worden. Als laatste zullen sportverenigingen in een steeds grotere mate druk ervaren als gevolg van de krimp
van zowel het aantal leden als vrijwilligers (Bruins et al., 2019, pp.6-7).
Sportbedrijf Deventer streeft het verhogen van de sportfrequentie van inwoners van de gemeente
Deventer na, middels de samenwerking met sportverenigingen in de gemeente Deventer (Sportbedrijf
Deventer, 2019). Het ontbreken van inzicht in het daadwerkelijke succes van deze samenwerking heeft
gefungeerd als aanleiding voor dit onderzoek. Het onderzoek heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen,
die Sportbedrijf Deventer in de toekomst kan inzetten om te sturen op een succesvolle samenwerking.
Hiermee kunnen bovengenoemde problemen omtrent een lage sportfrequentie worden voorkomen. Dit uit
zich in een maatschappelijke relevantie voor de inwoners van de gemeente Deventer. Door het inzicht in de
verklarende factoren van de succesvolle samenwerking met sportverenigingen in de gemeente Deventer, zal
Sportbedrijf Deventer in staat zijn beter te kunnen sturen op deze samenwerking. Dit zal voor de inwoners
van de gemeente Deventer enerzijds zichtbaar zijn op het gebied van de toegankelijkheid van sport- en
beweegactiviteiten en anderzijds op het gebied van de bruikbaarheid van sportaccommodaties.

1.4

Voorbeschouwing theoretisch- en methodologisch kader

Vóór het doen van uitspraken over een succesvolle samenwerking, dient gekeken te worden naar de definitie
van dit begrip. Een samenwerking kan als succesvol worden beschouwd, wanneer sprake is van een focus op
de uitkomsten, een focus op het proces of een combinatie van deze factoren. In dit onderzoek wordt een
succesvolle samenwerking beschouwd als een proces waarbij de focus ligt op zowel de uitkomsten die
voortkomen uit die samenwerking als het proces van de samenwerking zelf.
Om te kunnen verklaren waarom een samenwerking al dan niet succesvol is, dient te worden
vastgesteld welke factoren hier mogelijk aan ten grondslag liggen. Smith et al. (1995, pp.16-19) schetsen vijf
verschillende theorieën, met ieder een eigen visie op hoe een samenwerking vormgegeven dient te worden.
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De vijf verschillende theorieën zijn: uitwisselingstheorieën, attractietheorieën, machts- en conflicttheorieën,
modelleringstheorieën en theorieën over sociale structuur. Het is echter onwaarschijnlijk dat één van deze
theorieën een volledige verklaring kan geven voor een succesvolle samenwerking. In dit onderzoek wordt
daarom een combinatie van de verschillende theorieën gebruikt. Op basis van de genoemde theorieën zijn
vier verklarende factoren voor een succesvolle samenwerking opgesteld, namelijk: baten, interpersoonlijke
attractie, gelegitimeerd gedrag en netwerk randvoorwaarden.
Het methodologisch kader omschrijft de uitvoering van dit onderzoek. Hierbij is het onderzoek
uitgevoerd middels een mixed-methods design, waarbij kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoeksmethoden
zijn toegepast. Als eerste zijn kwantitatieve data verkregen door middel van het uitzetten van een vragenlijst.
Vervolgens zijn aanvullende kwalitatieve data verkregen door middel van het afnemen van
semigestructureerde interviews. De combinatie tussen de twee onderzoeksmethoden vormt de beste
aansluiting bij de doelstelling van dit onderzoek, namelijk het inzicht verschaffen in verklarende factoren
van de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente
Deventer. Er is hiermee gepoogd om in eerste instantie aan te tonen welke samenhang bestaat tussen de
succesvolle samenwerking en verklarende factoren. Vervolgens is gekeken naar de onderliggende
inhoudelijke mechanismen van deze aangetoonde samenhang.

1.5

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt de verslaglegging van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk twee
schetst het beleidskader een overzicht van de formele samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en de
sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op diens manier van samenwerken, en op welke manier de
samenwerkende organisaties van elkaar afhankelijk zijn. In hoofdstuk drie zal de reeds bekende en relevante
wetenschappelijke literatuur over een succesvolle samenwerking worden toegelicht. De definitie van een
succesvolle samenwerking zal hierbij worden geëxpliciteerd. Tevens zullen op basis van verschillende
theorieën, verklarende factoren van een succesvolle samenwerking worden omschreven. In hoofdstuk vier
zal in het methodologisch kader worden ingegaan op de twee toegepaste onderzoeksmethoden. Hierbij zullen
de keuzes en afwegingen die gemaakt zijn in het onderzoeksproces, uitvoerig worden toegelicht. In hoofdstuk
vijf zullen de resultaten uit het onderzoek worden weergeven. Hierbij worden de data geanalyseerd die
voortkomen uit de kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Tot slot zal in hoofdstuk zes worden
ingegaan op de discussie, conclusie en aanbevelingen. Dit hoofdstuk zal de inhoudelijke verslaglegging van
dit onderzoek afsluiten.
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2. Beleidskader
Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste aspecten uit het beleid van Sportbedrijf Deventer, en de structuur
en werkwijze van de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en de sportverenigingen in de gemeente
Deventer. Hierbij zullen twee samenwerkingsvormen aan bod komen: verenigingsondersteuning en
accommodatieverhuur.

2.1

Structuur en werkwijze

In de actualisering van het strategische beleid van Sportbedrijf Deventer ‘High Five 2020-2030’ zijn
aanpassingen gedaan in de ambitie, missie en strategie van de organisatie, ten opzichte van het oude
strategische beleid. Sportbedrijf Deventer wil zich de komende jaren focussen op het plezierig ervaren van
sport en bewegen voor inwoners van de gemeente (Sportbedrijf Deventer, 2020). Het strategische beleid
‘High Five 2020-2030’ stelt daarmee een hoge- en frequente sportdeelname in de gemeente Deventer als
voornaamste doelstelling. Deze doelstelling wordt ondersteund door middel van vijf verschillende
subdoelstellingen. Deze subdoelstellingen richten zich op: (1) leren bewegen, waarbij de ontwikkeling van
beweegvaardigheden centraal staat, (2) gezond bewegen, waarbij alle inwoners gestimuleerd worden te
bewegen, (3) bewegen is beleven, waarbij plezierig en recreatief bewegen centraal staat, (4) sportieve clubs,
waarbij Sportbedrijf Deventer met verschillende sportverenigingen samenwerkt en (5) solide voorzieningen,
waarbij alle sportvoorzieningen toegankelijk moeten zijn voor inwoners van de gemeente Deventer.
Met inachtneming van deze doelstellingen heeft dit onderzoek betrekking op subdoelstelling vier,
gericht op sportieve sportverenigingen, en subdoelstelling vijf, gericht op toegankelijke sportvoorzieningen.
In de volgende paragrafen wordt de structuur en de werkwijze van de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en de sportverenigingen in de gemeente Deventer, in de uitvoering van deze doelstellingen,
toegelicht.

2.1.1

Verenigingsondersteuning

Aan doelstelling vier wordt in de praktijk uitvoering gegeven door middel van verenigingsondersteuning. In
deze samenwerkingsvorm ondersteunt Sportbedrijf Deventer de sportverenigingen bij het oplossen van
actuele vraagstukken. Deze vorm van samenwerking richt zich op verschillende aspecten (Sportbedrijf
Deventer, 2020). Als eerste focust de verenigingsondersteuning zich op het inspelen op de maatschappelijke
problemen waar sportverenigingen mee te maken hebben. In de praktijk zijn dit uitdagingen rondom thema’s
als vergrijzing, individualisering, digitalisering en verduurzaming (Van Hilvoorde & Kleinpaste, 2014). Als
tweede wordt gekeken naar toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Hierbij is aandacht voor de
financiële conditie van de sportverenigingen. Als derde dient er focus te zijn op het ontwikkelen van een
passend sportaanbod. Sportverenigingen dienen zich hierbij te ontwikkelen in hun eigen kernactiviteit, en op
deze manier een zo groot mogelijke groep inwoners van de gemeente aan te zetten tot sporten. Als laatste
tracht de samenwerking een bijdrage te leveren aan het stabiliseren of zelfs vergroten van het ledenaantal.

Masterthesis Bestuurskunde – I.H. Prenger (Radboud Universiteit Nijmegen)

11

De focus op deze vier aspecten draagt (in)direct bij aan het verhogen van de sportfrequentie van inwoners
van de gemeente Deventer.
De vier benoemde aandachtspunten binnen de samenwerkingsvorm verenigingsondersteuning,
komen op verschillende manieren in de praktijk tot uiting (Sportbedrijf Deventer, 2020). Zo is er als eerste
sprake van netwerkbijeenkomsten en kennisdeling. Vanuit de sportverenigingen wordt input geleverd voor
de invulling van deze bijeenkomsten. Vervolgens worden door Sportbedrijf Deventer op drie niveaus
bijeenkomsten georganiseerd: op sportpark- en sportaccommodatie niveau, op sporttakniveau en op
stads(deel)niveau. Het doel van deze bijeenkomsten is de ontwikkeling van sportverenigingen, waarbij
ruimte is om onderling kennis te delen (Sportbedrijf Deventer, 2020).
Als tweede worden themabijeenkomsten georganiseerd voor sportbestuurders en commissieleden.
Bij dit type bijeenkomsten wordt kennis over een specifiek thema gedeeld. Deze kennis wordt veelal
aangedragen vanuit externe partijen. Deze bijeenkomsten focussen zich op één specifiek thema, veelal met
betrekking tot het vitaal houden van sportverenigingen. Daarnaast worden themabijeenkomsten
georganiseerd voor trainers, coaches en begeleiders. Dit zijn bijeenkomsten gericht op specifieke
doelgroepen en de invulling van het sportklimaat (Sportbedrijf Deventer, 2020).
Als laatste is sprake van persoonlijke ondersteuning door de verenigingsondersteuner. Hierbij wordt
het sportaanbod geactualiseerd door het delen van informatie, het geven van advies en het bieden van
ondersteuning. Het doel van deze uitvoering is het versterken van de sportverenigingen en het verhogen van
de frequentie van sportdeelname. Om deze doelen te bereiken worden ook andere partijen geconsulteerd
zoals de gemeente, het onderwijs, sociale partners en organisaties uit het bedrijfsleven (Sportbedrijf
Deventer, 2020).

2.1.2

Accommodatieverhuur

Het realiseren van doelstelling vijf vindt in de praktijk plaats door accommodatieverhuur. Sportbedrijf
Deventer exploiteert verschillende gemeentelijke sportaccommodaties. Deze accommodaties geven
inwoners van de gemeente Deventer idealiter de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te bewegen.
Het doel van de samenwerkingsvorm accommodatieverhuur is om gezamenlijk te werken aan ‘functionele,
goede, toegankelijke en duurzame sportinfrastructuur’ (Sportbedrijf Deventer, 2020). Deze doelstelling komt
voort uit het feit dat het merendeel van de sportaccommodaties in Nederland niet duurzaam is, en daardoor
niet aansluit op de vraag naar binnensport voorzieningen.
Om deze benoemde infrastructuur te realiseren, dient er afstemming te zijn tussen Sportbedrijf
Deventer en accommodatie-hurende sportverenigingen. In deze afstemming wordt gekeken naar mogelijke
en noodzakelijke aanpassingen. Deze aanpassingen dienen sportend Deventer ten goede te komen. De
sportaccommodaties dienen naar wens te zijn van de frequente gebruiker. Tevens moeten de aanpassingen
zich richtten op het wegnemen van belemmeringen bij niet-sportend Deventer. Accommodatieverhuur geeft
daarmee inwoners van de gemeente Deventer met verschillende doelgroepenniveaus de mogelijkheid om
kennis te maken met (nieuwe) sport- en beweegactiviteiten (Sportbedrijf Deventer, 2020).
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Deze samenwerking richt zich op het ontwikkelen van een aantrekkelijk en duurzaam aanbod van
binnensportaccommodaties. Sportbedrijf Deventer faciliteert sportverenigingen bij het mogelijk maken van
sport- en beweegactiviteiten. Sportverenigingen zijn de gebruikers van de sportaccommodaties. Daarnaast
hebben sportverenigingen het beste zicht op de vraag naar binnensportaccommodaties door de inwoners van
de gemeente Deventer. In gezamenlijke afstemming wordt daarom gekeken naar het onderhouden en
vernieuwen van sportaccommodaties. Het gezamenlijk optreden in de binnensportsector zal resulteren in een
binnensportaanbod dat aansluit op de behoeften van de inwoners van de gemeente Deventer (Sportbedrijf
Deventer, 2020). Momenteel richt de samenwerking zich met name op het gezamenlijk optimaliseren van de
sportaccommodaties. De genoemde bijdragen van zowel Sportbedrijf Deventer als de sportverenigingen in
de gemeente Deventer worden door middel van plannen, evalueren en bijsturen gecontroleerd. Door het
volgen van deze fasen kunnen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer samen
de binnensport accommodaties optimaliseren, om vervolgens gezamenlijk ervoor te zorgen dat de
sportaccommodaties aansluiten op de behoeften van de inwoners van de gemeente Deventer (Sportbedrijf
Deventer, 2020).

2.2

Samenvatting

De gemeente Deventer is aandeelhouder van Sportbedrijf Deventer, waarbij de hoofddoelstelling van
Sportbedrijf Deventer voortvloeit uit het gemeentelijk beleid. Deze doelstelling is gericht op het verhogen
van de sportfrequentie van inwoners van de gemeente Deventer. Dit wordt gerealiseerd door te werken aan
subdoelstellingen op het gebied van: leren bewegen, gezond bewegen, plezierig en recreatief bewegen,
sportieve clubs en degelijke voorzieningen. In dit onderzoek wordt gekeken naar samenwerking met
sportverenigingen in de gemeente Deventer, wat in de praktijk door middel van accommodatieverhuur en
verenigingsondersteuning verloopt. Daarmee heeft het onderzoek betrekking op subdoelstelling vier (gericht
op sportieve sportverenigingen) en subdoelstelling vijf (toegankelijke sportvoorzieningen) van Sportbedrijf
Deventer.
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3. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de reeds bekende wetenschappelijk literatuur over samenwerking tussen
organisaties. Als eerste zal de desbetreffende definitie van samenwerking, met een specifieke focus op het
succes daarvan, worden gespecificeerd. Hierna zullen aan de hand van Smith, Ashford en Carrol (1995) vijf
verschillende contrasterende visies worden gepresenteerd, op basis waarvan vier potentieel verklarende
factoren zijn afgeleid. Deze factoren zullen als theoretische verwachting fungeren binnen dit onderzoek.

3.1

Een succesvolle samenwerking

Binnen dit onderzoek is het van belang om de definitie van een samenwerking en het succes daarvan te
specificeren. Het feit dat samenwerking op veel verschillende plaatsen in de maatschappij voorkomt, zorgt
voor meerdere kenmerken die toegeschreven kunnen worden aan samenwerking (Tuomela, 1993, p.87). Een
eerste kenmerk van samenwerking is het in onderling overleg werken door gezamenlijke inspanning tussen
meerdere organisaties (Van Delden, 2009). Een meer specifieker kenmerk van een samenwerking richt zich
op het in onderling overleg werken tussen organisaties, in de vorm van een formele samenwerking met vaste
structuren, controlemechanismen en vooraf opgelegde taken (Smith et al., 1995). Een weer ander kenmerk
van een samenwerking benadrukt de gezamenlijke actie als belangrijk aspect. Hierbij stemmen organisaties
vooraf in met het gezamenlijk uitvoeren van taken, om uiteindelijk vooraf bepaalde doelstellingen te behalen
(Tuomela, 1993, p.88).
Bovengenoemde kenmerken duiden erop dat een samenwerking tussen organisaties kan worden
beschouwd als werken tussen meerdere organisaties, waarbij sprake is van formele afspraken en structuren,
om uiteindelijk vooraf overeengekomen doelstellingen te behalen (Van Delden, 2009; Smith et al., 1995;
Tuomela, 1993). Uit de bovenstaande kenmerken van samenwerkingen tussen organisaties blijkt echter niet
wanneer een samenwerking daadwerkelijk succesvol is. Het succes van een samenwerking tussen
organisaties kent op diens beurt verschillende definities (Mandell & Keast, 2008; Kleijn, Steijn & Edelenbos,
2010; Hodge & Greve, 2011; Klaster, 2017).

3.1.1

Succes door de focus op de uitkomsten

In een eerste definitie is het succes van een samenwerking af te meten aan de focus op de uitkomsten van de
desbetreffende samenwerking. Hierbij wordt een succesvolle samenwerking beschouwd als het behalen van
vooraf overeengekomen doelstellingen, waarbij de uitkomsten zich op de korte- en lange termijn vormgeven
zoals verwacht (Mandell & Keast, 2008; Klaster, 2017). De uitkomsten dienen in deze definitie aan drie
verschillende aspecten te voldoen (Kleijn et al., 2010, pp.7-8).
Als eerste dienen de uitkomsten van de samenwerking te beschikken over een vernieuwend karakter
(Nootenboom, 2002). Het gaat hierbij om uitkomsten die niet eerder gebruikt zijn, ten opzichte van eerder
gegeneraliseerde uitkomsten. Waar meerdere organisaties samenwerken, zal dat logischerwijs moeten leiden
tot meer kennis en informatie. Uitkomsten die niet vernieuwend zijn ten opzichte van eerder gerealiseerde
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uitkomsten, duiden op het niet goed benutten van de kennis en informatie waarover samenwerkende
organisaties beschikken (Kleijn et al., 2010; Nooteboom, 2002).
Als tweede dient sprake te zijn van een integrerend aspect van de uitkomsten. Dit betekent dat de
uitkomsten dienen te resulteren in het samenbrengen van verschillende vakgebieden óf het toepassen van de
uitkomsten in andere vakgebieden dan waar de samenwerking actief is (De Jong & Edelenbos, 2007, pp.687706). Het succes wordt hierbij afgemeten aan het verspreiden van de uitkomsten over de maatschappij,
middels het integreren van uitkomsten in andere vakgebieden of door het samenbrengen van vakgebieden
(Kleijn et al., 2010; De Jong & Edelenbos, 2007).
Als laatste is het van belang dat de uitkomsten over een bepaalde mate van probleemoplossend
vermogen te beschikken. Hierbij dienen de uitkomsten in staat te zijn om problemen binnen de samenwerking
op te lossen (Innes & Boohler, 2003). Om probleemoplossend vermogen te kunnen creëren, dienen de
uitkomsten zich zowel te focussen op datgene wat het probleem in stand houdt als het aangrijpingspunt om
het probleem op te lossen (Caluwé & Vermaak, 2019).

3.1.2

Succes door de focus op het proces

Het succes tussen samenwerkende organisaties is complexer dan alleen de definitie gericht op de uitkomsten
van een samenwerking. Een samenwerking kent immers ook procesmatige aspecten waaraan het succes kan
worden afgemeten. De tweede definitie van een succesvolle samenwerking richt zich daarom op het proces
van de samenwerking (Mandell & Keast, 2008, p.791). Deze definitie gaat uit van het feit dat de focus op
alleen de uitkomsten van de samenwerking, het belang van het samenwerkingsproces voorbijgaat. Het proces
dient in deze definitie aan twee verschillende aspecten te voldoen (Koppenjan & Klijn, 2004; Meier &
O’Toole, 2001).
Als eerste is het van belang dat tijdens het proces gebruik wordt gemaakt van verschillende
perspectieven (Koppenjan & Klijn, 2004). Hierbij wordt kennis uit verschillende perspectieven en
beleidsvelden ingezet, om de vooraf overeengekomen doelstellingen van de samenwerking te kunnen
behalen. Organisaties gaan veelal een samenwerking aan met andere organisaties omdat ze alleen niet in staat
zijn problemen en uitdagingen op te lossen. Het inzetten van meerdere perspectieven levert een bijdrage in
het oplossen van deze problemen en uitdagingen, door het uitwisselen en raadplegen van kennis uit
verschillende beleidsvelden (Koppenjan & Klijn, 2004; Huguenin, 2015, p.27).
Als tweede dient de frequentie van het contact tussen de samenwerkende organisaties optimaal te
zijn. Er is sprake van een optimale frequentie van contact wanneer er wekelijks tot maandelijks contact is.
Een minder hoge mate van contact, namelijk minder dan één keer in de maand, zal het succes van de
samenwerking doen verminderen (Van den Berg & Maas, 2013). Meier en O’Toole (2001) concluderen dat
een hoge frequentie van contact zorgt voor een beter proces. Veelvoudig contact tussen organisaties
vermindert de kans op conflicten en miscommunicatie, en levert tevens een bijdrage aan de mate waarin
organisaties overeenstemming bereiken.
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3.1.3

Succes door de focus op de uitkomsten en het proces

De definities die tot nu toe zijn benoemd, richten zich op de uitkomsten voortkomend uit – of het proces van
– de samenwerking. Een derde en laatste definitie van een succesvolle samenwerking richt zich op een
combinatie tussen deze twee definities, waarbij sprake is van focus op de uitkomsten en focus op het proces
(Klaster, 2007; Kleijn et al., 2010). In tabel 1 zijn de kenmerken van de drie verschillende definities van een
succesvolle samenwerking schematisch weergeven.
Tabel 1: overzicht kenmerken van de drie definities van succesvolle samenwerking

Focus op de uitkomsten

Focus op het proces

Focus op beide

Vernieuwend karakter

Gebruik van verschillende

Deze definitie richt zich op al de vijf

perspectieven

genoemde kenmerken behorend bij

Integrerend aspect

Frequentie van het contact

de focus op de uitkomsten en de

Probleemoplossend vermogen

tussen organisaties

focus op het proces

In dit onderzoek wordt de definitie van een succesvolle samenwerking beschouwd als een samenwerking
waarbij focus is de uitkomsten voortkomend uit – of het proces van – de samenwerking (Klaster, 2017;
Turrini, Cristofoli, Mandell & Keast, 2008; Frosini & Nasi, 2010; Klijn et al., 2010). De definitie omtrent de
focus op alleen de uitkomsten, kan het daadwerkelijke succes van de samenwerking tussen organisaties niet
verklaren, omdat het proces hierbij vergeten wordt. Ook blijkt de focus op alleen het proces niet omvangrijk
genoeg te zijn, omdat de kwaliteit van de uitkomsten niet in beeld zijn. Een succesvolle samenwerking is
daarmee een wisselwerking tussen de focus op de uitkomsten en de focus op het proces (Mandell & Keast,
2008; Kleijn et al., 2010).

3.2

Het verklaren van een succesvolle samenwerking

De definitie van een succesvolle samenwerking kenmerkt zich door een combinatie tussen een focus op de
uitkomsten en een focus op het proces. Om te kunnen verklaren waarom een samenwerking al dan niet
succesvol is, dient te worden vastgesteld welke factoren hier mogelijk aan ten grondslag liggen. Smith et al.
(1995) schetsen vijf verschillende theorieën met ieder een eigen visie op hoe een samenwerking vormgegeven
dient te worden. De vijf verschillende theorieën zijn: uitwisselingstheorieën, attractietheorieën, machts- en
conflicttheorieën, modelleringstheorieën en theorieën over sociale structuur (Smith et al., 1995, pp.16-19).
Het is echter onwaarschijnlijk dat één van deze theorieën een volledige verklaring kan geven voor een
succesvolle samenwerking. In dit onderzoek wordt daarom een combinatie van de verschillende theorieën
gebruikt, om een volledig inzicht te kunnen krijgen in de verklarende factoren van een succesvolle
samenwerking. In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de theorieën en daaruit voorvloeiende
verklarende factoren besproken.
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3.2.1

Uitwisselingstheorieën

De eerste categorie van theorieën over samenwerkingen zijn de uitwisselingstheorieën. Deze theorieën doen
uitspraken over samenwerking in termen van voordelige uitruil. Hierbij levert de uitwisseling een bijdrage
in het bereiken van doelstellingen van de samenwerking (Smith et al., 1995, pp.17-18).
Het blijkt dat uitwisseling een positieve uitwerking heeft op de welwillendheid van actoren in een
samenwerking, waarmee de organisationele participatie wordt verhoogd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat
organisationele participatie de prestaties van de samenwerking positief beïnvloedt (Lazega & Pattison, 1999,
pp.67-68). Een uitwisseling kan op twee manieren bijdragen aan deze verhoging van de prestaties van een
samenwerking. De eerste vorm is een economische manier van uitwisseling. Dit kan worden getypeerd in
termen van kosten en baten, waarbij de kosten lager zijn dan de baten (Blau, 1986; Cook & Rice, 2013).
Economische uitwisseling resulteert in tastbare voordelen die voortkomen uit de samenwerking. Deze
tastbare voordelen leveren tevens een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de desbetreffende
samenwerking. Economische uitwisseling heeft daarmee invloed op de uitkomsten van de samenwerking.
Een sociale vorm van uitwisseling kan als tweede een bijdrage leveren aan een succesvolle
samenwerking. Hierbij worden immateriële en niet-tastbare aspecten uitgewisseld. Emerson (1976) stelt dat
deze sociale uitwisseling invloed heeft op het verloop van de samenwerking. Een sociale uitwisseling
resulteert in het versterken van de samenwerking, ten gevolge van niet-tastbare voordelen. Sociale
uitwisseling heeft daarmee invloed op het proces van de samenwerking.

Verklarende factor: baten
Het idee van de uitwisselingstheorieën is dat de samenwerking resulteert in enige vorm van uitwisseling. Dit
uit zich in het verkrijgen van baten. Van Genugten, De Kruijff, Zwaan en Van Thiel (2017) omschrijven
baten als ‘de mate waarin de samenwerking bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen, een goede
dienstverlening en een goed aanbod van voorzieningen’. Dit duidt op het feit dat uitkomsten enerzijds
fungeren als tastbare baten, en anderzijds fungeren als niet-tastbare baten. Hiermee kunnen de benoemde
economische- en sociale uitwisseling worden vormgegeven aan de hand van economische- en sociale baten
(Blau, 1986; Emerson, 1976; Cook & Rice, 2013).
Economische baten worden in een samenwerking getypeerd als een uitruil van middelen, waarbij
‘tastbare voordelen te behalen zijn’ (Van Deelen, 2009, pp.38-39). Deze tastbare voordelen geven zich in de
praktijk weer als ruilmiddel zoals kennis, goederen of diensten (Homans, 1958). De uitruil van tastbare
aspecten zal enerzijds bijdragen aan het behalen van doelstellingen van de samenwerking. Dit vanwege de
inzet van meerdere organisaties en de kennis en informatie die dit met zich meebrengt. Anderzijds zal de
uitruil van tastbare aspecten resulteren in het bereiken van eigen doelstellingen van de organisaties door het
verkrijgen van kennis, het versterken van de positie in het netwerk of een kostenbesparing (Van Deelen,
2009). Het uitwisselen van kennis, goederen en diensten heeft daarmee een positief effect op het behalen van
gezamenlijke doelstellingen van samenwerkende organisaties en het behalen van doelstellingen op
organisationeel niveau.
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De uitwisseling ten gevolge van een samenwerking kan naast een economische uitwisseling ook
worden beschouwd als een sociale uitwisseling (Homans, 1958). Vanuit dit oogpunt is er in de samenwerking
sprake van sociale baten, waarbij de praktijk tussen de actoren zal worden verbeterd. Deze verbetering komt
voort uit het vergroten van vertrouwen en dankbaarheid. De sociale uitwisseling resulteert concreet in een
hogere mate van gezamenlijke overeenstemming. Het vergroten van vertrouwen en dankbaarheid heeft een
positieve uitwerking op de betrokkenheid van samenwerkende organisaties. Er kan worden gesteld dat de
aanwezigheid van betrokken organisaties een positieve bijdrage levert in het succes van samenwerkingen.
Zonder enige vorm of verminderde mate van vertrouwen en betrokkenheid zullen de doelstellingen minder
snel behaald worden (Cook, & Rice, 2013).
Al met al is het verkrijgen van baten van essentieel belang voor het succes van een samenwerking.
Het is noodzakelijk dat samenwerkende organisaties zowel economische- als sociale baten verkrijgen.
Wanneer geen sprake is van het verkrijgen van economische- of sociale baten, zal het behalen van
gezamenlijke doelstellingen negatief worden beïnvloed en de organisatorische participatie worden verlaagd.
In de praktijk verklaart daarom zowel de uitwisseling van sociale- als economische baten een succesvolle
samenwerking tussen organisaties.

3.2.2

Attractietheorieën

De tweede categorie van theorieën over samenwerking zijn de attractietheorieën. Deze theorieën doen
uitspraken over samenwerking vanuit het aantrekkelijkheidsoogpunt. Organisaties beschikken hierbij over
aantrekkelijke kenmerken, die bij andere organisaties kunnen zorgen voor enige vorm van natuurlijke
aantrekkingskracht (Smith et al., 1995, p.19).
Enige aanwezigheid van aantrekkingskracht is te verklaren door een drietal ongelijkheden of
overeenkomsten van kenmerken tussen organisaties. Als eerste kan er sprake zijn van verschillen tussen
organisaties binnen de gehanteerde structuur, het nastreven van doelstellingen en de betrokkenheid binnen
een specifiek beleidsterrein waardoor een vorm aantrekkingskracht ontstaat (Hollinghead, 1950; Byrne,
Clore & Griffit, 1967). Als tweede kan er sprake zijn van een gebrek aan middelen, kennis of informatie.
Hierdoor ontstaat de behoefte om een samenwerking aan te gaan (Hollinghead, 1950). Als laatste kan
aantrekkingskracht ontstaan tussen organisaties door een structurele gelijkenis. Deze gelijkenis is zichtbaar
in eenzelfde type doelstelling of de participatie in hetzelfde werkveld. Organisaties hebben de natuurlijke
neiging om samen te werken op basis van een gedeelde interesse of overeenkomend vakgebied (Smith et al.,
1995; Hollinghead, 1950; Tesser, 1971).

Verklarende factor: interpersoonlijke attractie
Uit de attractietheorieën blijkt dat aantrekkelijke kenmerken kunnen resulteren in de wens tot samenwerking.
Aantrekkelijke kenmerken die in deze wens tot samenwerking een rol spelen, zijn volgens de
attractietheorieën een vorm van intelligentie, de aanwezige kennis van actuele gebeurtenissen, de moraliteit,
enige mate van flexibiliteit, een vorm van sympathie of de wenselijkheid als samenwerkingspartner (Byrne,
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1971). Deze aantrekkelijke aspecten kunnen worden beschouwd als interpersoonlijk omdat ze betrekking
hebben op een andere organisatie.
Uit de literatuur blijkt dat aantrekkingskracht als basis van een samenwerking een effectieve
uitwerking heeft in de praktijk. De aanwezigheid van attractie uit zich namelijk in een betere betrokkenheid
van samenwerkingspartners. Dit zorgt in de praktijk voor een verantwoordelijkheidsgevoel voor de
samenwerking (Bremekamp, Kaats & Opheij, 2009, p.8). Daarnaast blijkt dat een samenwerking,
voortkomend uit enige mate van attractie, resulteert in keuzes gericht op het collectieve belang van de
samenwerking. Hieruit blijkt dat organisaties sneller het groepsbelang nastreven, in plaats van hun eigen
belang (Schlenker & Tedeschi, 1972). Interpersoonlijke attractie heeft daarmee invloed op het proces van de
samenwerking.
De keus om samen te werken met andere organisaties kan een strategische keus zijn. Organisaties
kunnen in het uitvoeren van taken en realiseren van doelstellingen, stuiten op missende kennis en informatie.
Hierdoor zal de kwaliteit van hun activiteiten worden verminderd. Het verkrijgen van deze ontbrekende
kennis en informatie van andere organisaties kan daardoor positief uitpakken. Een eerste vorm van
interpersoonlijke attractie is daarom de aanwezigheid van kennis van actuele zaken. Dit kan worden
getypeerd als de mate waarin een organisatie beschikt over kennis die ingezet kan worden om doelstellingen
van de samenwerking te behalen. De kennis dient hierbij ‘actueel’ ofwel passend te zijn betreffende het
werkveld waarin de organisatie actief is (Van der Roest, Hoeijmakers, Brandsema & Van Kalmthout, 2017,
p.9). Deze vorm richt zich op het strategisch delen van kennis over de onderwerpen en thema’s waarbinnen
de samenwerking actief is (Homans, 1958). Samenwerking op basis van de aanwezigheid van actuele kennis
resulteert in het uitwisselen van kennis tussen samenwerkende organisaties. Hierdoor zijn organisaties
gemakkelijker in staat taken uit te voeren en doelstellingen te realiseren.
Een bepaalde mate van flexibiliteit is een tweede vorm van interpersoonlijke attractie. Organisaties
kunnen als flexibel worden beschouwd ‘wanneer deze de mogelijkheid hebben om adequaat te reageren op
de omgevingseisen’ (De Leede & Goudswaard, 2007, p.165). De sport- en beweegsector heeft te maken met
een veel en snel veranderende omgeving en actuele onderwerpen als vergrijzing, digitalisering en
individualisering (Scheerder, Pauwels & Vanreusel, 2004; Van Hilvoorde & Kleinpaste, 2014). Bij
flexibiliteit wordt gekeken in welke mate een organisatie zich aan kan passen aan deze veranderende
omgeving. Wanneer organisaties zich gemakkelijker kunnen aanpassen zal sneller sprake zijn van
kennisdeling. Hiertegenover staat dat wanneer een organisatie zich niet gemakkelijk aanpast, dit een
negatieve uitwerking heeft op de mate van interpersoonlijke attractie, en daarmee de betrokkenheid en het
nastreven van het groepsbelang (Byrne, 1971; Schlenker & Tedeschi, 1972; Bremekamp et al., 2009).
Wanneer interpersoonlijke attractie fungeert als aanleiding voor een samenwerking, kan dit een
succesvolle samenwerking tussen organisaties verklaren. Binnen interpersoonlijke attractie kan een
organisatie over twee verschillende aantrekkelijke kenmerken beschikken. Kennis van actuele zaken vergroot
in eerste instantie kennis omtrent de omgeving waarbinnen de samenwerking actief is. Het delen van kennis
omtrent actuele zaken levert gedurende het samenwerkingsproces een positieve bijdrage. Tevens zorgt
flexibiliteit voor een passende reactie op zowel de veranderingen in de desbetreffende sector als op de
veranderende wet- en regelgeving waarmee de samenwerkende organisaties te maken hebben. Het op een
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passende manier kunnen reageren op de twee genoemde aspecten, vergroot daarmee het succes van het proces
binnen de samenwerking.

3.2.3

Machts- en conflicttheorieën

De derde categorie van theorieën over samenwerking zijn de machts- en conflicttheorieën. Deze theorieën
schetsen het beeld dat binnen een samenwerking met enige regelmaat sprake is van conflicterende inzichten
met betrekking tot aanpak, structuur en doelstellingen. In een succesvolle samenwerking zijn deze verschillen
echter niet problematisch (Smith et al., 1995, p.18). Samenwerking kan vanwege verschillen tussen
organisaties leiden tot conflicten (Kumar & Van Dissel, 1996). Ondanks deze conflicten blijven organisaties
veelal

wederzijds

afhankelijk

van

elkaar.

Organisaties

dragen

daarmee

een

gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor het behalen van doelstellingen, en hebben elkaar nodig om de collectieve
doelstellingen te kunnen realiseren (Emerson, 1962). In een samenwerking dienen organisaties hierdoor een
gelijkwaardige relatie te creëren. Een samenwerking is het meest succesvol wanneer sprake is van een kleine
machtsafstand tussen organisaties (Schillemans, 2010, p.25). Een kleine machtsafstand resulteert in de
praktijk tot eenzelfde niveau van macht en een minimale kans op conflict. Conflicten belemmeren het
samenwerkingsproces en stagneren het realiseren van doelstellingen. Een zo min mogelijke mate van conflict
verklaart daarmee een succesvolle samenwerking.
Een samenwerking tussen organisaties die werkzaam zijn binnen eenzelfde beleidsveld, zorgt in de
praktijk amper tot enige vorm van conflict. De samenwerkende organisaties ervaren veelal overeenkomsten
tussen doelstellingen en visies. De aanwezigheid van deze consensus zorgt ervoor dat in de praktijk weinig
kans is op conflict (Koppenjan, 2006, p.86). Ook is in een dergelijke samenwerking veelal geen sprake van
een centrale hiërarchie. Er is sprake van een gedeelde hiërarchie met een kleine machtsafstand (Compston,
2009). Sportbedrijven en sportverenigingen werken samen in dezelfde sector, namelijk de sport- en
beweegsector. Daardoor kent deze samenwerking eenzelfde doel, gericht op het verhogen van de
sportfrequentie van inwoners van de gemeente (Bruins et al., 2018, pp.2-11). Tevens is er sprake van een
kleine machtsafstand en een gelijkwaardige relatie. Het is daarom aannemelijk dat in de case van dit
onderzoek geen aantoonbare machtsverschillen zullen zijn. Op basis van bovenstaande redenering is het niet
logisch om vanuit de machts- en conflicttheorieën, factoren af te leiden die een succesvolle samenwerking
tussen organisaties kunnen verklaren.

3.2.4

Modelleringstheorieën

De vierde categorie van theorieën over samenwerking zijn de modelleringstheorieën. Deze theorieën
omschrijven het proces van het legitimeren van aspecten binnen de samenwerking door betrokken
organisaties. In een samenwerking is sprake van meerdere heterogene organisaties, die ieder eigen structuren
en gedragingen nastreven. Heterogeen wordt hierbij gezien als een verschil in het nastreven van belangen,
het hanteren van structuren en uiten van gedragingen. In een succesvolle samenwerking is het echter van
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belang dat de organisaties zich enigszins met elkaar conformeren. Door te conformeren, legitimeren
samenwerkende organisaties elkaars belangen, structuren en gedragingen (Smith et al., 1995, p.18).
In een succesvolle samenwerking is het van belang dat er sprake is van enige vorm van homogeniteit.
Homogeniteit wordt hierbij gezien als een hoge overeenkomst in belangen, structuren en gedragingen van
samenwerkende organisaties. Deze overeenkomsten hebben een positieve uitwerking op de samenwerking.
Homogene organisaties zullen gemakkelijker tot overeenkomsten komen omdat er sprake is van onderling
begrip: ze zullen elkaar met gemak begrijpen (De Witte, 1993; Klijn & Twist, 2007; Provan & Kenis, 2008).
De focus vanuit de modelleringstheorieën op hoe organisaties belangen nastreven, structuren
hanteren en gedragingen uiten, duidt op een voorkeur voor het proces van de samenwerking. Vanuit de
modelleringstheorie gaat samenwerking niet over hetgeen wàt er wordt geproduceerd, ofwel de uitkomsten.
Het gaat juist om de mate waarin belangen, structuren en gedragingen door een groot deel van de organisaties
in de desbetreffende samenwerking worden geaccepteerd (DiMaggio & Powell, 1983). Door deze acceptatie
ontstaat een groter draagvlak en een hoger commitment voor de aspecten uit de samenwerking. Hiermee
heeft enige vorm van legitimering, invloed op het proces van de samenwerking.

Verklarende factor: gelegitimeerd gedrag
Zoals in de bovenstaande alinea aangegeven, kennen sportbedrijven en sportverenigingen van nature een
homogeen karakter. Dit omdat de samenwerking tussen deze twee typen organisaties plaatsvindt binnen
eenzelfde sector, gericht op eenzelfde soort doelstelling (De Witte, 1993; Klijn & Twist, 2007; Provan &
Kenis, 2008). Een succesvolle samenwerking kenmerkt zich vanuit het modelleringsoogpunt door het op
grote schaal legitimeren van gedrag op het gebied van structuren en gedragingen. Het is echter niet
vanzelfsprekend dat samenwerkende organisaties deze twee aspecten legitimeren.
Het legitimeren van het gedrag van andere organisaties in de samenwerking, zorgt voor een vorm
van onderling begrip (De Witte, 1993; Klijn & Twist, 2007; Provan & Kenis, 2008). Tevens zorgt het
legitimeren van gedrag voor enige overeenkomst in structuren en gedragingen. Een vorm van gelegitimeerd
gedrag leidt daarmee tot een groter draagvlak en een hogere mate van betrokkenheid van de samenwerkende
organisaties (DiMaggio & Powell, 1983). Daarmee heeft het legitimeren van gedrag, invloed op het proces
van de samenwerking.
Binnen gelegitimeerd gedrag kunnen organisaties zowel de structuur als de gedragingen legitimeren.
Het legitimeren van de structuur van de samenwerking duidt op het accepteren van de frequentie van het
contact en de manier van communiceren. Het legitimeren van de inzet van de andere organisaties wordt
getypeerd als het accepteren van de mate waarin organisaties interesse in elkaar tonen en de mate waarin
organisaties een bijdrage leveren in het behalen van doelstellingen (Smith et al., 1995, p.18). Het legitimeren
van deze aspecten zal leiden tot de toename van de bereidheid tot samenwerken, middels een groter draagvlak
en een hogere mate van betrokkenheid (Bernard, 1938; DiMaggio & Powell, 1983; Smith et al., 1995).
Daarmee kan de aanwezigheid van gelegitimeerd gedrag kan een succesvolle samenwerking verklaren.
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3.2.5

Theorieën over sociale structuur

De vijfde en laatste categorie van theorieën over samenwerking zijn de theorieën over sociale structuur. Een
succesvolle samenwerking is vanuit deze theorie afhankelijk van een aantal specifieke voorwaarden
waarbinnen de samenwerking plaatsvindt. Deze specifieke voorwaarden vormen samen de sociale structuur
van de samenwerking (Smith et al., 1995, p.18). De sociale structuur van een samenwerking kan worden
beschouwd als een netwerk. Dit zijn constructies van meerdere organisaties die samenwerken en daarmee
een gezamenlijk doel bereiken (Provan & Kenis, 2008, p.231).
Een samenwerking tussen organisaties kenmerkt zich vanuit de theorieën over sociale structuur door
een effectief functionerend netwerk, dat op voorhand voldoet aan verschillende randvoorwaarden. Deze
randvoorwaarden worden door menig auteur beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Zo omschrijven
Klijn, Koppenjan en Termeer (1993) de volgende randvoorwaarden voor een goed functionerende
samenwerking: het aantal aanwezige actoren, de diversiteit van de actoren, de erkenning van het gezamenlijk
uit te voeren beleid, het belangenconflict, de flexibiliteit van actoren, de hoogte van de kosten en de manier
van management. Als aanvulling daarop noemen Provan en Kenis (2008) vertrouwen en doelconsensus. Deze
randvoorwaarden dienen ter illustratie: de literatuur kent talloze andere voorbeelden. De benoemde
randvoorwaarden benadrukken echter wel het feit dat het succes van een samenwerking afhankelijk is van
de mate waarin wordt voldaan aan de randvoorwaarden omtrent het netwerk (Provan & Kenis, 2008, p.231).

Verklarende factor: netwerk randvoorwaarden
Theorieën over sociale structuur tonen aan dat het succes van een samenwerking wordt beïnvloed door het
al dan niet voldoen aan structurele randvoorwaarden omtrent de samenwerkende organisaties (Smith et al.,
1995). De samenwerking tussen organisaties binnen de sport- en beweegsector duidt op een samenwerking
binnen eenzelfde werkveld. Er is hierbij sprake van dezelfde doelstellingen, uitdagingen en visies. Te veel
overeenkomst in deze aspecten heeft echter een negatief effect op de samenwerking. Zo blijkt dat tussen
samenwerkende organisaties waarbij te veel sprake is van homogeniteit, sneller sprake is van tunnelvisie
(Bussemaker, 2015). Echter, het ontbreken van enige homogeniteit zal resulteren in het niet begrijpen van
elkaar (Klijn & Van Twist, 2007). Het is daarom van belang een goede balans te vinden in de diversiteit van
de samenwerkende organisaties. Meer diversiteit leidt tot minder begrip, en minder diversiteit leidt tot
tunnelvisie. Een vorm van netwerk randvoorwaarden betreft daarmee de diversiteit van actoren. Diversiteit
wordt hierbij gezien als het verschil in achtergrondkennis van de organisaties binnen de samenwerking. De
aanwezige kennisdiversiteit resulteert in een kritische houding, wat ervoor zorgt dat organisaties elkaar
scherp houden. De uitkomsten van de samenwerking zullen daardoor van hogere kwaliteit zijn (Kickert et
al., 1997).
Naast kennisdiversiteit als netwerk randvoorwaarde, blijkt vertrouwen een belangrijke
randvoorwaarde te zijn voor een succesvolle samenwerking (Provan & Kenis, 2008). De definitie van
vertrouwen duidt hierbij op een balans in het voldoen aan de verwachting over de intenties van de andere
organisatie in de samenwerking (Edelenbos & Klijn, 2006). Enerzijds richt vertrouwen zich daarbij op het
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voldoen aan de vooraf geschepte verwachting. Anderzijds richt vertrouwen zich daarbij op een stabiel gevoel
van vertrouwen, in tegenstelling tot het kennen van veel wisselingen.
De aanwezigheid van vertrouwen heeft invloed op de samenwerking tussen organisaties. Zo
resulteert vertrouwen in eerste instantie in het niet hoeven controleren van andere organisaties. Daarmee
zorgt de aanwezigheid van vertrouwen voor een stabiel en soepel verloop van de samenwerking tussen
organisaties. Tevens zal de aanwezigheid van vertrouwen resulteren in het verbeteren van de prestaties van
de samenwerking. Dit uit zich door te vertrouwen in de capaciteiten van de andere organisaties.
Samenwerkende organisaties zorgen er daarbij voor dat taken worden toebedeeld aan organisaties die over
de capaciteiten en kennis beschikken om deze taken succesvol te volbrengen (Agranoff & McGuire, 2001;
Provan & Milward, 2001; Edelenbos & Klijn, 2006).

3.3

Samenvatting en conceptueel model

Er kan worden gesteld dat een succesvolle samenwerking focus heeft de uitkomsten voortkomend uit – of
het proces van – de samenwerking. Een succesvolle samenwerking is daarmee een wisselwerking tussen de
focus op de uitkomsten en de focus op het proces (Klaster, 2017; Turrini, Cristofoli, Mandell & Keast, 2008;
Frosini & Nasi, 2010; Klijn et al., 2010). Factoren die een succesvolle samenwerking kunnen verklaren zijn
afgeleid uit vijf theorieën van Smith et al. (1995) en luiden als volgt: baten, interpersoonlijke attractie,
gelegitimeerd gedrag en netwerk randvoorwaarden. De factoren dienen daarmee als theoretische
verwachting van dit onderzoek. Baten zullen zich in een succesvolle samenwerking vormgeven middels het
verkrijgen van economische- en sociale baten. De aanwezigheid van de kenmerken kennis van actuele zaken
en flexibiliteit zullen de mate van interpersoonlijke attractie versterken. Daarnaast wordt in een succesvolle
samenwerking de structuur van de samenwerking en het gedrag van betrokken organisaties gelegitimeerd.
Als laatste zullen de netwerk randvoorwaarden kennisdiversiteit en vertrouwen een bijdrage leveren aan een
succesvolle samenwerkingspraktijk.
De combinatie tussen de definitie van een succesvolle samenwerking en de uit de theorie afgeleide
verklarende factoren, resulteert in het onderstaande conceptueel model. Er is hierbij sprake van vier
onafhankelijke mediërende variabelen, die mogelijk van invloed zijn op de oorzaak-gevolg relatie in dit
onderzoek.
Figuur 1: conceptueel model
Samenwerking tussen

1. Baten

Sportbedrijf Deventer &

2. Interpersoonlijke attractie

sportverenigingen in de

3. Gelegitimeerd gedrag

gemeente Deventer
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4. Methodologisch kader
In dit hoofdstuk wordt het verloop van het onderzoek omschreven, waarbij de gemaakte keuzes die ten
grondslag liggen aan het onderzoek worden verantwoord. Als eerste zal de onderzoeksstrategie worden
toegelicht, door in te gaan op de gehanteerde onderzoeksmethode en onderzoeksbenadering. Vervolgens zal
inzicht worden geboden op de eenheden in dit onderzoek, waarbij de manier van data-verzamelen zal worden
toegelicht. Hierna zal de operationalisatie van de variabelen worden beschreven. Op basis hiervan zal de
manier van data-analyseren worden aangehaald, waarna tot slot de omschrijving van de validiteit en
betrouwbaarheid dit hoofdstuk afsluiten.
4.1

Onderzoeksstrategie

Het onderzoek kent een mixed-methods karakter, waarbij kwalitatieve data zijn gebruikt om de eerder
verkregen kwantitatieve data aan te vullen. Dit duidt op het type verklarend sequentieel onderzoek binnen
mixed-methods onderzoek (Hendren, Luo, Pandey, 2018, p.906). De keuze voor het combineren van twee
onderzoeksmethoden berust op de primaire onderzoeksvraag, die zich richt op het verklaren van de
succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. De
gehanteerde onderzoeksvorm van twee onderzoeksmethoden vindt de beste aansluiting bij deze
onderzoeksvraag. In eerste instantie is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij is de samenhang en de
sterkte van deze samenhang tussen de verklarende factoren en de succesvolle samenwerking aangetoond.
Aanvullend is gekeken naar de inhoudelijke relatie van deze aangetoonde samenhang, ofwel de oorzakelijke
mechanismen (Bleijenbergh, 2015; Van Thiel, 2014). Het is hierdoor mogelijk geweest om in eerste instantie
aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk sprake is van enig verband tussen de verklarende factoren en de
succesvolle samenwerking. Vervolgens kon de onderliggende en inhoudelijke redenering ten grondslag van
de aangetoonde samenhang worden aangetoond.
Binnen de mixed-methods onderzoeksmethode is een deductieve onderzoeksbenadering gehanteerd.
Deze keuze is te verantwoorden op basis van de uitgebreide literatuur over samenwerking tussen (meerdere)
organisaties en het succes daarvan. De reeds bekende literatuur heeft een bijdrage geleverd in het selecteren
van potentieel verklarende factoren van de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer. Indien er geen of weinig sprake was van aanwezige literatuur
over dit onderwerp, zal de logische keus zijn gemaakt om een inductieve onderzoeksbenadering te hanteren.

4.2

Caseomschrijving

Om valide uitspraken te kunnen doen over het verklaren van de succesvolle samenwerking tussen
Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer, dient er sprake te zijn van een
representatieve case. De gemeente Deventer kent om en nabij honderdzestig sportverenigingen. De variatie
in sportverenigingen is erg groot: van het bekende voetbal, handbal en volleybal tot het minder bekende
kanoën, padel en cricket en alles daartussenin. Echter, niet alle honderdzestig sportverenigingen komen in
aanmerking voor deelname aan dit onderzoek. De case dient een representatieve aansluiting te vinden bij de
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onderzoekvraag. Dit betekent dat de sportverenigingen binnen de case daadwerkelijk samen dienen te werken
met Sportbedrijf Deventer. Immers niet-samenwerkende sportverenigingen zouden geen inhoudelijke
bijdrage kunnen leveren in het onderzoek, omdat zij simpelweg geen ervaringen hebben in het samenwerken
met Sportbedrijf Deventer.
De case betrof – zoals benoemd in het beleidskader – in de uitvoering twee verschillende vormen
van samenwerking. De eerste vorm richt zich op de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen door middel van verenigingsondersteuning. De tweede vorm richt zich op de
samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen door accommodatieverhuur. Het verschil
tussen beide typen samenwerking is dat de eerste vorm zich richt op inhoudelijke samenwerking en de tweede
vorm zich richt op facilitaire samenwerking.
Een belangrijke vermelding is dat de case een enkelvoudige case betreft. De onderzoeksvraag richt
zich specifiek op het verklaren van de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer. Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag dient
de daadwerkelijke samenwerking te worden onderzocht: ofwel de case van Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer. Een vergelijking met een succesvolle samenwerking tussen
sportstimuleringsorganisaties en sportverenigingen in andere gemeente is in het beantwoorden van deze
vraag niet relevant. De vergelijking met identieke cases uit andere gemeenten levert simpelweg geen
informatie over het verklaren van de desbetreffende case in de gemeente Deventer.

4.3

Dataverzameling

De dominante manier van dataverzameling betrof in dit onderzoek de kwantitatieve onderzoeksmethode.
Deze manier van data verzamelen heeft plaatsgevonden middels het uitzetten van een gestructureerde
vragenlijst4. In deze lijst zijn gesloten vragen gesteld, om zo de mogelijkheid tot statistische analyse te kunnen
vergroten (Van Thiel, 2015, p.93). De andere optie, het formuleren van open vragen, was in dit onderzoek
geen geschikte manier van formuleren. Het stellen van open vragen beperkt de mogelijkheid tot statistische
analyse. Deze statistische analyse is echter van belang om de samenhang tussen de verklarende factoren en
de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer
aan te kunnen tonen.
De gesloten antwoordmogelijkheden in de vragenlijst zijn verwerkt door het gebruik van een
Likertschaal (Van Thiel, 2015, p.98). Deze schaal typeert antwoorden aan de hand van verschillende
stellingen over eenzelfde onderwerp. Respondenten geven hierbij aan in hoeverre hij of zij zich in de
desbetreffende stelling kan vinden. Het middelste antwoord betrof een neutrale waarde als
antwoordmogelijkheid, met daarnaast twee negatievere antwoordmogelijkheden en twee positievere
antwoordmogelijkheden (helemaal oneens – oneens – neutraal – eens – helemaal eens) (Van Thiel, 2015,
p.98).

4

Vragenlijst terug te vinden in Bijlage 1
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Er is gekozen voor een vijfpunts-Likertschaal omdat de afhankelijke variabelen (de verklarende
factoren) en de onafhankelijke variabele, en het verband daartussen, hierdoor gemakkelijk kon worden
gemeten. Een variabele zoals lengte, leeftijd of gewicht is duidelijk en doorgaans goed te herkennen.
Daarmee is het gemakkelijk om een cijfermatige score toe te kennen. Het meten van de aanwezigheid van
kennis of vertrouwen is echter niet toe te schrijven aan lengte, leeftijd of gewicht, ofwel cijfers. Door het
gebruik van de Likertschaal waren respondenten in staat om binnen het gesloten karakter van de
vraagstelling, meningen en ervaringen omtrent de samenwerking met Sportbedrijf Deventer gemakkelijker
te uiten.
De vragenlijst is afgenomen middels het programma Survey Monkey, waarbij respondenten de
vragenlijst online konden invullen. Voorafgaand aan het werven van respondenten is de vragenlijst getest
middels een pilot (Van Thiel, 2015, p.100). Hierbij hebben zowel afhankelijke als onafhankelijke personen
van het onderzoek de vragenlijst ingevuld. In de pilot is als eerste gekeken naar aspecten rondom de
bruikbaarheid van de vragenlijst, zoals de duidelijkheid van de items, de bruikbaarheid van de vragenlijst
voor de betreffende doelgroep, technische aspecten van het online gebruik en taalgebruik. Vervolgens is
gekeken naar inhoudelijke aspecten, zoals het beoordelen van de operationalisatie van de variabelen, de
antwoordmogelijkheden en andere inhoudelijke aspecten. De pilot-fase heeft ervoor gezorgd dat
respondenten – bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer – geen problemen hebben ondervonden bij het invullen van de vragenlijst.
Na de uitvoering van de pilot is de vragenlijst uitgezet onder de steekproef van honderdvijftien
sportverenigingen. Sportverenigingen hebben per mail een uitnodiging gekregen. Als introductie op de
vragenlijst is een begeleidende brief meegestuurd. In deze begeleidende brief werd uitleg gegeven over het
onderzoek en werden de respondenten bedankt voor hun deelname. Niet alle respondenten uit de steekproef
hebben gereageerd op het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Om de steekproef wel representatief te laten
zijn, is door middel van het versturen van twee herinneringen gepoogd het responspercentage omhoog te
brengen.
De aanvullende manier van dataverzameling betrof de kwalitatieve onderzoeksmethode. Deze
manier van data verzamelen heeft plaatsgevonden door het afnemen van semigestructureerde interviews. In
de kwantitatieve onderzoeksmethode is de samenhang tussen de succesvolle samenwerking en verklarende
factoren aangetoond. De kwalitatieve onderzoeksmethode is ingezet om de inhoudelijke oorzaak van deze
samenhang aan te tonen. Dit is mogelijk omdat de beperking van een gesloten vragenlijst door het afnemen
van semigestructureerde interviews is opgeheven. Door het afnemen van semigestructureerde interviews
waren respondenten in staat meer toelichting te kunnen geven op hun ervaringen over de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer.
De interviews betroffen semigestructureerde interviews, waarbij de formulering van vragen vooraf
is vastgelegd in het interviewprotocol5 (Van Thiel, 2015; Bleijenbergh, 2015). Dit protocol heeft tijdens het
afnemen van de interviews gefungeerd als leidraad voor het gesprek. Er is gekozen voor een
semigestructureerd interview, omdat op deze manier alle respondenten dezelfde vragen voorgelegd kregen.

5

Interviewprotocol terug te vinden in Bijlage 2
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Hierdoor is er gewaarborgd dat alle zaken omtrent een succesvolle samenwerking en haar verklarende
factoren aan bod zijn gekomen. Een bijkomend voordeel van een dergelijke handleiding, is dat de
vergelijkbaarheid van antwoorden wordt vergroot. Wanneer respondenten verschillende vragen voorgelegd
zouden krijgen, zouden de antwoorden lastig met elkaar te vergelijken zijn. Dit zou het coderingsproces in
de analyse fase van het onderzoek bemoeilijken.
Ondanks dat de vragen vooraf vastlagen, was er ruimte om in te spelen op de antwoorden van de
respondenten en de volgorde van de vragen hierop aan te passen (Van Thiel 2015; Bleijenbergh, 2015). In
de praktijk is een enkele keer afgeweken van het interviewprotocol. Dit was het geval bij onduidelijke
antwoorden, waarbij door de onderzoeker is doorgevraagd om de benodigde informatie over een onderwerp
te kunnen verkrijgen. Er zijn hierbij vragen gesteld als ‘kunt u dat verder toelichten’ of ‘waaruit blijkt dat’.
Het verschil tussen de vragenlijst en de semigestructureerde interviews betrof het karakter van de
vraagstelling. Waar in de vragenlijst louter gesloten vragen gesteld werden, zijn gedurende de
semigestructureerde interviews juist open vragen gesteld. De respondenten waren hierdoor niet in staat
vragen te beantwoorden met een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Dit heeft geresulteerd in uitgebreide niet-feitelijke
informatie. Deze informatie duidt op talige data (Van Thiel, 2015, p.115). Dit type data was van belang, om
de onderliggende mechanismen ten grondslag aan de, in de kwantitatieve onderzoeksmethode, aangetoonde
verbanden te kunnen toelichten.
Het interviewprotocol is voorafgaand aan de interviews getoetst door middel van een proefinterview.
Hierbij is het beoogde interview afgenomen bij een persoon, betrokken bij de samenwerking tussen
Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Dit heeft geresulteerd in het feit dat
interviewvragen gecontroleerd zijn op duidelijkheid en dat het verloop van het interview is waargenomen.
Onderwerpen die in meerdere vragen aan bod kwamen zijn hierdoor aangepast en de terminologie is
specifieker toegespitst op de doelgroep van de respondenten. Als laatste is het tijdsbestek van het interview
getoetst, waardoor er op voorhand goede verwachtingen naar de respondent konden worden uitgesproken
(Van Thiel, 2015, p.117).

Respondentselectie
In de uitvoering van het onderzoek is zoals eerder aangegeven, gebruik gemaakt van twee verschillende
onderzoeksmethoden. Een geschikte case voor deze onderzoeksmethoden moest voldoen aan de criteria
betreffende het samenwerken met Sportbedrijf Deventer middels verenigingsondersteuning of
accommodatieverhuur (of beiden). Ook het selecteren van respondenten berust op deze onderliggende
criteria. Het is logisch dat respondenten die vanuit de desbetreffende sportvereniging betrokken zijn bij de
samenwerking met Sportbedrijf Deventer meer te vertellen hebben. Dit in tegenstelling tot respondenten
vanuit de desbetreffende sportvereniging die niet betrokken zijn bij de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer. De geselecteerde respondenten moesten daarom betrokken te zijn bij de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer middels verenigingsondersteuning of accommodatieverhuur (of beide).
In de kwantitatieve onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van een selecte steekproef, waarbij
sprake is van zelfselectie. Hierbij worden sportverenigingen geselecteerd op basis van een vrijwillige reactie
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op de vragenlijst (Van Thiel, 2015, p.58). De vragenlijst is verstuurd naar honderdvijftien sportverenigingen
in de gemeente Deventer, waar Sportbedrijf Deventer middels verenigingsondersteuning of accommodatieverhuur mee samenwerkt.
Het benaderen van sportverenigingen verliep veelal via het mailadres van de secretaris. Echter, dit
is in de praktijk niet altijd de persoon die vanuit de sportvereniging betrokken is bij de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer. Het belang van het invullen van de vragenlijst door een persoon die wél betrokken is
bij de samenwerking met Sportbedrijf Deventer werd daarom met klem benadrukt. Dit was van belang omdat
personen die niet betrokken zijn bij de samenwerking met Sportbedrijf Deventer, mogelijk niet over de juiste
informatie zouden beschikken om antwoord te geven op de vragen.
Ook de selectie van respondenten omtrent het afnemen van de semigestructureerde interviews is
uitgevoerd op basis van een selecte steekproef. Gezien het feit dat dit een kleine steekproef van vier
respondenten betrof, was het van belang vooraf kritisch na te denken over het strategisch selecteren van
respondenten. Bij het strategisch selecteren van respondenten is als eerste gekeken naar de tak van sport.
Homogene sportverenigingen werken in de praktijk in kleine netwerken samen met Sportbedrijf Deventer.
De verschillende voetbalverenigingen in de gemeente Deventer hebben daardoor onderling meer contact, in
tegenstelling tot een voetbalvereniging en een handbalvereniging. Om uitspraken te kunnen doen over het
verklaren van de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer
is het van belang dat zo veel mogelijk informatie verkregen wordt vanuit verschillende invalshoeken. Bij het
selecteren van homogene sportverenigingen zal deze informatie niet van elkaar afwijken en veelal uit
eenzelfde hoek komen.
Als tweede is er gekeken naar de samenwerkingsvorm. Zoals benoemd is in de case sprake van twee
verschillende samenwerkingsvormen. Voor het realiseren van een representatieve steekproef, zijn
sportverenigingen geselecteerd die middels verenigingsondersteuning, accommodatieverhuur of beide
vormen samenwerken. Het is van belang om beide samenwerkingsvormen te hanteren in selecteren van
respondenten. Wanneer enkel de samenwerkingsvorm verenigingsondersteuning vertegenwoordigd zal zijn,
zal dit nadelige gevolgen hebben voor de uitspraken omtrent de onderzoeksvraag. Het selecteren van
sportverenigingen waarbij beide samenwerkingsvormen van toepassing zijn, zal een bijdrage leveren in het
doen van uitspraken. De uitspraken van de respondenten kunnen daardoor vergeleken worden, op basis
waarvan gekeken kan worden naar enige verschillen tussen de samenwerkingsvormen.
Als laatste is bij het zoeken naar een goede respondent binnen de geselecteerde sportvereniging,
gekeken naar de betrokkenheid bij de samenwerking met Sportbedrijf Deventer. De semigestructureerde
interviews zijn afgenomen met vertegenwoordigers en contactpersonen van sportverenigingen in de
gemeente Deventer, die op enige manier betrokken zijn in de samenwerking met Sportbedrijf Deventer.
Vanwege het anonieme karakter van de vragenlijst kon niet worden (vast)gesteld of respondenten van het
interview ook daadwerkelijk de vragenlijst hebben ingevuld.
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Respondent informatie vragenlijst
De totale steekproef van de vragenlijst betrof honderdvijftien sportverenigingen. Daarvan hebben er
zesendertig gereageerd. Echter bleken daarvan maar eenentwintig valide ingevuld. In sommige gevallen
bleken maar twintig valide. Dit komt voort uit het feit dat sommige respondenten de laatste vraag, over het
aankaarten van onderwerpen die respondenten mogelijk hebben gemist in de vragenlijst, hebben
overgeslagen. Er is gekozen voor een parewise selectie van de items (Field, 2018). Hierdoor zijn de items
die als missing value werden opgemerkt, weggelaten. De valide ingevulde items zijn behouden. Dit heeft
ondanks de lage respons een positieve uitwerking gehad, waarbij er zo min mogelijk data zijn verloren.
In de vragenlijst werd onderscheid gemaakt tussen accommodatieverhuur, verenigingsondersteuning
of samenwerking door middel van beide vormen. Zes respondenten gaven aan alleen accommodatie te huren,
elf respondenten gaven aan alleen verenigingsondersteuning te verkrijgen en drie respondenten gaven aan in
beide samenwerkingsvormen te participeren. Twee respondenten gaven aan op geen enkele manier samen te
werken met Sportbedrijf Deventer. Hiermee voldeden ze niet aan de inclusiecriteria, waardoor ze het restant
van de vragenlijst niet hebben ingevuld.
Ook kan er wat worden gezegd over hoe lang de sportvereniging die de respondent
vertegenwoordigt, samenwerkt met Sportbedrijf Deventer. Van de eenentwintig valide ingevulde
vragenlijsten werkten twee sportverenigingen korter dan twee jaar, drie sportverenigingen langer dan twee
jaar en korter dan vier jaar en zestien sportverenigingen langer dan vier jaar, samen met Sportbedrijf
Deventer. Als laatste is gekeken naar de grootte van sportverenigingen, door een vraag te stellen over het
aantal leden. Elf sportverenigingen gaven aan minder dan honderdvijftig leden te hebben. Drie
sportverenigingen gaven aan tussen de honderdeenenvijftig en tweehonderdvijftig leden te hebben. Als
laatste gaven zeven sportverenigingen aan tweehonderdeenenvijftig leden of meer te hebben.

Respondent informatie semigestructureerd interview
Het aantal afgenomen semigestructureerde interviews betrof vier, uit acht geselecteerde sportverenigingen.
Alle vier respondenten waren in enige vorm betrokken bij de samenwerking met Sportbedrijf Deventer en
voldeden daarmee aan de inclusiecriteria. De totale steekproef had daarnaast een dubbel homogeen karakter.
Er was enerzijds sprake van verschil in tak van sport en anderzijds sprake van verschil in
samenwerkingsvorm. Respondenten gaven aan verschillende functies te bekleden: van voorzitter of secretaris
tot jeugd- of wedstrijdcommissaris.
Om de anonimiteit van respondenten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zijn in de
resultatensectie geen namen van personen gehanteerd. De respondenten hebben in het verwerken en
analyseren van de verkregen data daardoor een nummer toegekend gekregen. In tabel 2 is een overzicht
weergeven van de geselecteerde respondenten binnen de semigestructureerde interviews, hun functie, de
sportvereniging en de betreffende samenwerkingsvorm met Sportbedrijf Deventer. Om de anonimiteit te
kunnen waarborgen zijn de functies in deze verslaglegging niet weergeven. De functies kunnen worden
opgevraagd bij de onderzoeker.

Masterthesis Bestuurskunde – I.H. Prenger (Radboud Universiteit Nijmegen)

29

Tabel 2: overzicht respondenten semigestructureerde interviews
Respondent nummer
1

Functie

Sportvereniging

Samenwerkingsvorm

Voorzitter

Pickwick Players

Verenigingsondersteuning

(rugby)
2

3

4

4.4

Voorzitter

Reddingsbrigade

Verenigingsondersteuning

Deventer (zwemmen)

en accommodatieverhuur

Secretariaat en

Schalkhaar Handbal

Verenigingsondersteuning

wedstrijdcommissaris

(handbal)

en accommodatieverhuur

Voorzitter en

Sportclub Deventer

Verenigingsondersteuning

jeugdcommissaris

(voetbal)

Operationalisatie

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens de operationalisatie van de afhankelijke- en
onafhankelijke variabelen weergeven. De operationalisatie is gebaseerd op reeds bestaande theorieën en
raamwerken omtrent het toetsen van succesvolle samenwerkingen, zoals besproken in het theoretisch kader.
Er is hierbij een vertaalslag gemaakt naar de concrete case omtrent de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Operationalisaties zijn daardoor dusdanig
toegespitst, waardoor deze aansluiting vinden bij de betreffende case.
In de operationalisatie wordt ook gekeken naar de schaalbaarheid van de op de operationalisatie
gebaseerde vragenlijst. De schaalbaarheid van de meetinstrumenten is gepoogd aan te tonen middels de
Cronbach’s Alpha. In dit onderzoek is een betrouwbare meetschaal gehanteerd vanaf een Cronbach’s Alpha
van .70. Items die bij een Cronbach’s Alpha If Item Deleted een stijging hoger dan .05 kenden, zijn
verwijderd om de schaalbaarheid te verhogen (Field, 2018).
Operationalisatie afhankelijke variabele
Een succesvolle samenwerking kan worden beschouwd als het samen werken tussen meerdere organisaties
omtrent vooraf overeengekomen doelstellingen, waarbij uitkomstencriteria en procescriteria worden
nagestreefd (Klaster, 2017; Turrini et al., 2010; Mandell & Keast, 2008; Klijn et al., 2010). Deze uitkomstenen procescriteria dienen daarmee als dimensies binnen de operationalisatie van de afhankelijke variabele
succesvolle samenwerking. De uitkomstencriteria richten zich op het vernieuwend karakter, het integrerend
aspect en het probleemoplossend vermogen van de uitkomsten. De procescriteria richten zich op het gebruik
van verschillende perspectieven en de frequentie van het contact gedurende het proces van de samenwerking.
De waarden van de eerste dimensie lopen van het niet vernieuwend, integrerend, probleemoplossend
– via matig vernieuwend, integrerend, probleemoplossend, neutraal en vernieuwend, integrerend,
probleemoplossend – naar sterk vernieuwend, integrerend, probleemoplossend. De waarden van de tweede
dimensie lopen van het niet inzetten en geen frequent contact – via het matig inzetten, matig contact, neutraal
en het inzetten en frequent contact – naar sterk inzetten en sterk frequent contact. In tabel 3 is de
operationalisatie van de variabele succesvolle samenwerking weergeven.
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Tabel 3: operationalisatie succesvolle samenwerking
Afhankelijke

Dimensie

Indicatoren

Waarden

Succesvolle

Uitkomsten

Vernieuwend karakter: de mate

Niet vernieuwend – matig

samenwerking:

criteria: het

waarin de samenwerking resulteert

vernieuwend – neutraal –

het samenwerken

nastreven van

in nieuwe, niet eerder gebruikte

vernieuwend – sterk

tussen

criteria gericht

oplossingen voor de uitdagingen

vernieuwend

organisaties

op de uitkomsten

waar sportverenigingen mee te

omtrent vooraf

van de

maken hebben

overeengekomen

samenwerking

Integrerend aspect: de mate

Niet integrerend – matig

doelstellingen

waarin de samenwerking resulteert

integrerend – neutraal –

waar uitkomsten

in het betrekken van meerdere

integrerend – sterk

criteria en proces

vakgebieden om de doelstellingen

integrerend

criteria worden

van beide organisaties te kunnen

nagestreefd

bereiken

variabele

Probleemoplossend vermogen 1:

Niet kijken naar waar het

de mate waarin oplossingen

probleem vandaan komt–

voortkomend uit de samenwerking

matig kijken – neutraal –

zich richten op hetgeen waar deze

kijken – sterk kijken

uitdagingen vandaan komen
Probleemoplossend vermogen 2:

Niet kijken naar

de mate waarin oplossingen

aangrijpingspunten voor

voortkomend uit de samenwerking

vernieuwing – matig

zich richten op aangrijpingspunten

kijken – neutraal – kijken

voor vernieuwing

– sterk kijken

Proces criteria:

Inzetten vakgebieden: de mate

Het niet inzetten van

het nastreven van

waarin organisaties uit andere

organisaties uit andere

criteria gericht

vakgebieden worden ingezet

vakgebieden – matig

op het proces van

omtrent de samenwerking middels

inzetten – neutraal –

de samenwerking

accommodatieverhuur en

inzette – sterk inzetten

verenigingsondersteuning
Frequentie contact: de mate

Geen frequent contact –

waarin de frequentie van het

matig frequent contact –

contact tussen de organisaties in de

neutraal – frequent

samenwerking wekelijks of

contact – sterk frequent

maandelijks betreft

contact
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De afhankelijke variabele succesvolle samenwerking bestaat uit zes verschillende items. De Cronbach’s
Alpha betrof een waarde van .839. Wanneer het item wekelijks tot maandelijks contact zal worden
verwijderd, zal de ⍺ met .01 stijgen naar .849. Dit is echter geen voldoende hoge stijging om het betreffende
item te verwijderen, om uiteindelijk de schaalbaarheid te verhogen (bijlage 3: tabel 16). Om deze reden zijn
alle zes items omtrent de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking behouden. De Cronbach’s Alpha
duidt met diens waarde op een betrouwbare meetschaal van de afhankelijke variabele succesvolle
samenwerking.

Operationalisatie onafhankelijke variabelen
De literatuur over samenwerking schetst vijf theorieën met contrasterende visies op de verklaring van een
succesvolle samenwerking (Smith et al., 1995). Vanuit deze theorieën zijn de vier verklarende factoren baten,
interpersoonlijke attractie, gelegitimeerd gedrag en netwerk randvoorwaarden afgeleid. In de komende
paragrafen worden achtereenvolgens de operationalisatie en de bijbehorende schaalbaarheid middels de
Cronbach’s Alpha toegelicht.

Baten
De gehanteerde definitie van de onafhankelijke variabele baten kan in dit onderzoek worden getypeerd als
de uitkomsten van de samenwerking die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen, dienstverleningen
of voorzieningen. Deze verklarende factor kan worden gemeten op basis van de twee verschillende
dimensies: economische baten en sociale baten. Beide typen baten dragen op zichtbare of onzichtbare wijze
bij aan het realiseren van doelstellingen, dienstverlening of voorzieningen (Van Deelen, 2009; Homans,
1958; Cook & Rice, 2013).
De waarden van de indicatoren lopen van het niet verkrijgen van economische of sociale baten – via
matig verkrijgen, neutraal, en verkrijgen – naar het sterk verkrijgen. In tabel 4 is de operationalisatie van de
variabele baten weergeven.

Tabel 4: operationalisatie baten
Onafhankelijke

Dimensie

Indicator

Waarden

Baten: de uitkomsten

Economische

Economische baten: de

Het niet verkrijgen van

van de samenwerking

baten: tastbare

mate waarin de

economische baten – matig

die bijdragen aan het

voordelen

samenwerking resulteert in

verkrijgen – neutraal –

realiseren van

het verkrijgen van

verkrijgen – sterk

doelstellingen,

financiën, kennis en

verkrijgen

dienstverlening of

diensten6 welke als tastbare

voorzieningen

voordelen ervaren

variabele

6

Financiën, kennis en diensten kennen ieder een eigen item
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Sociale baten:

Sociale baten: de mate

Het niet verkrijgen van

niet-tastbare

waarin de samenwerking

sociale baten – matig

voordelen

resulteert in het

verkrijgen – neutraal –

ontwikkelen van

verkrijgen – sterk

vertrouwen en

verkrijgen

dankbaarheid7 welke als
niet-tastbare voordelen
ervaren
De onafhankelijke variabele baten bestaat uit zes verschillende items. De Cronbach’s Alpha betrof een
waarde van .847. Bij het verwijderen van het item het verkrijgen van kennis waarmee de sportvereniging een
aantrekkelijk sportaanbod kan creëren, zal de ⍺ worden verhoogd naar .853. Deze stijging voldoet niet aan
de door Field (2018) gehanteerde eis van 0.05 waardoor de vier items behouden worden (bijlage 3: tabel 17).
Ook binnen deze variabele toont de Cronbach’s Alpha met diens waarde een betrouwbare meetschaal aan.

Interpersoonlijke attractie
Interpersoonlijke attractie is de mate waarin het aantrekkelijk is om samen te werken met een andere
organisatie. Deze aantrekkelijkheid is daarbij gebaseerd op interpersoonlijke kenmerken. De onafhankelijke
variabele interpersoonlijke attractie kan worden gemeten op basis van de twee verschillende dimensies:
kennis van actuele zaken en flexibiliteit. Deze dimensies betreffen daarmee twee mogelijk aantrekkelijke
kenmerken van Sportbedrijf Deventer, die in de praktijk kunnen leiden tot enige vorm van interpersoonlijke
attractie bij sportverenigingen in de gemeente Deventer (Van der Roest et al, 2017; De Leede & Goudswaard,
2007; Byrne, 1971).
De waarden van de eerste indicator lopen van kennis van actuele zaken niet aanwezig – via matig
aanwezig, neutraal en aanwezig – naar sterk aanwezig. De waarden van de tweede indicator lopen van het
niet kunnen bieden van passende ondersteuning – via matig kunnen bieden, neutraal, kunnen bieden – naar
sterk kunnen bieden. In tabel 5 is de operationalisatie van de variabele interpersoonlijke attractie weergeven.
Tabel 5: operationalisatie interpersoonlijke attractie

7

Onafhankelijke variabele

Dimensie

Indicator

Waarden

Interpersoonlijke attractie:

Kennis van

Kennis: de mate waarin

Kennis van actuele

de mate waarin organisaties

actuele zaken:

er passende kennis

zaken niet aanwezig –

zich aangetrokken voelen tot

kennis van de

aanwezig is bij

matig aanwezig –

samenwerking met een

veranderende

Sportbedrijf Deventer

neutraal – aanwezig –

andere organisatie

sport- en

omtrent de veranderende

sterk aanwezig

beweegsector

sport- en beweegsector

Vertrouwen en dankbaarheid kennen ieder een eigen item
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Flexibiliteit: het

Problemen: de mate

Het niet kunnen bieden

op een passende

waarin Sportbedrijf

van passende

manier kunnen

Deventer passende

ondersteuning omtrent

reageren van

ondersteuning kan bieden

problemen – matige

organisaties op de

omtrent problemen die

ondersteuning– neutraal

veranderende

sportverenigingen

– ondersteuning –

sport- en

ervaren

sterke ondersteuning

beweegsector met

Wet- en regelgeving: de

Het niet kunnen bieden

het oog op de

mate waarin Sportbedrijf

van passende

doelstellingen van

Deventer passend advies

ondersteuning omtrent

de samenwerking

kan geven omtrent de

veranderende wet- en

veranderende wet- en

regelgeving – matige

regelgeving waar

ondersteuning– neutraal

sportverenigingen mee te

– ondersteuning –

maken hebben

sterke ondersteuning

De onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie bestaat uit drie verschillende items. De Cronbach’s
Alpha betrof een waarde van .801. De Cronbach’s Alpha if Deleted toont geen hogere ⍺ bij het verwijderen
van een van de drie items. Om deze reden zijn er geen items verwijderd (bijlage 3: tabel 18). Ook binnen
deze variabele duidt de Cronbach’s Alpha met diens waarde op een betrouwbare meetschaal.

Gelegitimeerd gedrag
Gelegitimeerd gedrag is de acceptatie van de structuur van de samenwerking en de inzet van andere
organisaties uit het merendeel van de samenwerkende organisaties. De onafhankelijke variabele
gelegitimeerd gedrag kan daarmee worden gemeten op basis van een enkele dimensie: acceptatie. De
geformuleerde indicatoren kunnen aantonen of er enigszins sprake is van acceptatie door een merendeel van
de samenwerkende organisaties. Deze acceptatie richt zich op de structuur en de inzet van de samenwerking
(DiMaggio & Powell, 1983; Mowday, Steers & Porter, 1982). De waarden van de indicatoren lopen van geen
acceptatie – via matige acceptatie, neutraal en acceptatie – naar sterke acceptatie. In tabel 5 is de
operationalisatie van de variabele interpersoonlijke attractie weergeven.

Tabel 6: operationalisatie gelegitimeerd gedrag
Onafhankelijke variabele

Dimensie

Indicator

Waarden

Gelegitimeerd gedrag: het

Acceptatie: de

Structuur: de mate waarin

Geen acceptatie van

accepteren van de structuur

goedkeuring van

de structuur van de

de structuur– matige

van de samenwerking en de

de structuur van

samenwerking met oog op

acceptatie – neutraal –

inzet door het grotendeel van

de samenwerking

de frequentie van het
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de samenwerkende

en de inzet van

organisaties

contact en de huidige
communicatie8

acceptatie – sterke

andere

manier van

acceptatie

organisaties uit

wordt goedgekeurd

de samenwerking

Inzet: de mate waarin de

Geen acceptatie van

inzet van organisaties, met

de inzet – matige

oog op het tonen van

acceptatie – neutraal –

interesse en leveren van

acceptatie – sterke

een bijdrage9 in het behalen

acceptatie

van doelstellingen wordt
goedgekeurd

De onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag bestaat uit vier verschillende items. De Cronbach’s Alpha
betrof een waarde van .827. Bij het verwijderen van het item omtrent de goedkeuring over de huidige manier
van communiceren tussen de sportvereniging en Sportbedrijf Deventer zal de ⍺ stijgen naar .850. Dit is een
niet voldoende hoge stijging om dit betreffende item te verwijderen, om zo een betrouwbaardere meetschaal
te krijgen (bijlage 3: tabel 19). Ook hier toont de Cronbach’s Alpha met diens waarde een betrouwbare
meetschaal van deze variabele aan.

Netwerk randvoorwaarden
De onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden kan worden getypeerd als de voorwaarden waaraan
een samenwerking dient te voldoen om daadwerkelijk succesvol te zijn. Er zijn vele randvoorwaarden die
binnen deze factor kunnen fungeren als dimensie. Er is in dit onderzoek gekozen voor de twee
randvoorwaarden: kennisdiversiteit en vertrouwen (Klijn & Van Twist, 2007; Kickert et al., 1997; Provan &
Kenis, 2008). De aanwezigheid van deze randvoorwaarden binnen de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen, kan het succes daarvan mogelijk verklaren.
De waarden van de eerste indicator lopen van niet aanwezig, gebruikt – via matig aanwezig, gebruikt,
neutraal en aanwezig, gebruikt – naar sterk aanwezig, gebruikt. De waarden van de tweede indicator lopen
van niet aanwezig, stabiel – via matig aanwezig, stabiel, neutraal, aanwezig, stabiel – naar sterk aanwezig,
stabiel. In tabel 6 is de operationalisatie van de variabele netwerk randvoorwaarden weergeven.
Tabel 7: operationalisatie netwerk randvoorwaarden
Onafhankelijke

Dimensie

Indicator

Waarden

Netwerk rand-

Kennisdiversiteit:

Aanwezigheid: de mate waarin

Niet aanwezig –

voorwaarden: de

het verschil in

organisaties uit de samenwerking

matig aanwezig –

randvoorwaarden van

kennis die

aanvullende kennis met zich mee

neutraal –

variabele

8
9

De frequentie van het contact en de manier van communiceren kennen een eigen item
Het tonen van interesse en het leveren van een bijdrage kennen een eigen item
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het netwerk om een

organisaties in de

brengen ten opzichte van de andere

aanwezig – sterk

succesvolle

samenwerking met

organisaties

aanwezig

samenwerking te

zich meebrengen

Gebruik: de mate waarin de

Niet gebruikt –

bereiken

wat een bijdrage

aanwezige kennisdiversiteit

matig gebruikt –

levert aan het

daadwerkelijk wordt gebruikt in het

neutraal – gebruikt

behalen van de

ontwikkelen van een passend

– sterk gebruikt

doelstellingen

sportaanbod

Vertrouwen: een

Aanwezigheid vertrouwen: de

Niet aanwezig –

positief beeld van

mate waarin sportverenigingen een

matig aanwezig –

de andere

positief beeld hebben van

neutraal –

organisatie,

Sportbedrijf Deventer, gebaseerd op

aanwezig – sterk

gebaseerd op een

het positieve voldoen aan de

aanwezig

positieve

verwachting van de samenwerking

waargemaakte

Stabiliteit vertrouwen: de mate

Niet stabiel –

verwachting

waarin het positieve beeld van

matig stabiel –

Sportbedrijf Deventer bij

neutraal – stabiel –

sportverenigingen gedurende de

sterk stabiel

jaren stabiel is en geen
schommelingen kent
De onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden bestaat uit vier verschillende items. De Cronbach’s
Alpha heeft een hoogte van .792 en is daarmee redelijk schaalbaar. De Cronbach’s Alpha if Deleted toont
geen hogere ⍺ bij het verwijderen van een van de vier items. Om deze reden zijn geen items verwijderd
(bijlage 3: tabel 20). Middels de waarde van de Cronbach’s Alpha kan deze variabele als een betrouwbare
meetschaal worden beschouwd.

4.5

Data-analyse

Om de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente
Deventer te kunnen verklaren, zijn twee verschillende onderzoeksmethoden ingezet: een kwantitatieve- en
kwalitatieve methode. Beide onderzoeksmethoden kennen een eigen manier van data-analyse. In de volgende
alinea’s worden de methoden van data-analyse binnen de twee gevolgde onderzoeksmethoden toegelicht.

Kwantitatieve data-analyse (vragenlijst)
De uit de vragenlijst verkregen data zijn ingevoerd in het statistische programma Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS). Hierbij hebben de antwoordmogelijkheden scores toegekend gekregen in de vorm
van cijfers. Deze scores zijn vastgelegd in een codeboek, welke te zien is in tabel 8. Het codeboek geeft op
een overzichtelijke manier de verschillende waarden van antwoorden weer (Van Thiel, 2015, p.145). De
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waarden van de variabelen wijken af van de waarden zoals weergeven in het codeboek in tabel 8. In de
operationalisatie van de variabelen zijn de waarden correct omschreven.
Met het toekennen van scores is rekening gehouden met niet-ingevulde antwoorden, wetende
‘missing values’ en antwoordmogelijkheden ‘niet van toepassing’. Deze hebben de score -1 gekregen. Deze
missing values en niet van toepassing zijnde antwoorden, zijn in dit onderzoek beschouwd als parewise.
Hierbij heeft SPSS alleen de geldige antwoorden van de respondenten meegenomen (Field, 2018). Geldende
antwoorden hebben een score van 1 tot en met 5 toegekend gekregen, gebaseerd op de in de vragenlijst
gehanteerde Likertschaal.

Tabel 8: codeboek
Helemaal mee oneens

Oneens

Oneens noch eens

Eens

Helemaal mee eens

1

2

3

4

5

Na het controleren van de data en het aantonen van de schaalbaarheid, zoals beschreven in paragraaf 4.4, zijn
de data geanalyseerd ten behoeve van de onderzoeksvraag. Verklarend onderzoek wordt idealiter uitgevoerd
middels een regressieanalyse. Alvorens het uitvoeren van een valide regressieanalyse, dienen er drie
assumpties te worden gecontroleerd. De eerste assumptie is het lineaire verband tussen de afhankelijke- en
onafhankelijke variabelen. Middels het programma SPSS is er een plot gemaakt om dit mogelijk lineaire
verband tussen de succesvolle samenwerking en vier verklarende baten aan te tonen. Uit de plot is af te lezen
dat er geen sprake is van lineariteit10. Er is hierbij uitgegaan van lineariteit wanneer de ‘puntenwolk geen
duidelijk patroon (zoals een parabool of exponentiele curve) vertoont)’ (De Vocht, 2018, p.191). De punten
in de plot laten zien dat er sprake is van een dalparabool. De eerste assumptie wordt daarmee geschonden.
De tweede assumptie zijn de normaal verdeelde meetfouten, ofwel de onderlinge samenhang tussen
de variabelen. Bij steekproeven groter dan dertig respondenten wordt uitgegaan van een normale verdeling.
In het geval van dit onderzoek is geen sprake van meer dan dertig respondenten waardoor er geen sprake is
van een normale verdeling (De Vocht, 2018; Field, 2018).
De derde en laatste assumptie is de mate van homoscedasticiteit. In de uitvoering van een
regressieanalyse is het van belang dat de variantie van de onafhankelijke variabelen gelijk is aan de
afhankelijke variabele. De variabelen hadden in het geval van dit onderzoek een ongelijke afstand tot de
regressielijn wat duidt op hetereoscedasticiteit. Hiermee is ook deze assumptie geschonden.
Zoals eerder benoemd wordt een verklarend onderzoek idealiter uitgevoerd middels een
regressieanalyse. Een regressieanalyse is in staat om het verband tussen een succesvolle samenwerking en
de geselecteerde verklarende factoren te verklaren, ofwel het weergeven van de causale relatie (De Vocht,
2018, p.195). Vanwege het schenden van de assumpties kon er in dit onderzoek geen valide regressieanalyse
worden uitgevoerd.
Om alsnog een verband aan te kunnen tonen tussen de variabelen in dit onderzoek, is in dit geval
gekeken naar de correlatiecoëfficiënt. Ook alvorens de correlatietoets toe te passen dient er te worden
10

Lineariteitsplot te vinden in Bijlage 5
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gekeken naar de assumpties. Vanwege het interval meetniveau van de variabelen wordt idealiter gekozen
voor de Pearson’s correlatiecoëfficiënt. De assumpties van deze correlatiecoëfficiënt hebben betrekking op
de lineariteit en de bivariate normale verdeling. Beide assumpties worden geschonden, waardoor er
uitgeweken is naar de Spearman’s rangcorrelatie (De Vocht, 2018, p.190). Middels de uitkomsten omtrent
deze coëfficiënt was het mogelijk om uitspraken te kunnen doen omtrent het verband tussen de succesvolle
samenwerking en diens verklarende factoren. Tevens kon ook de sterkte van dit verband worden aangetoond
(De Vocht, 2018, p.190).

Kwalitatieve data-analyse (semigestructureerd interview)
Ook het analyseren van de kwalitatieve data kent een eigen methode. Deze manier van analyseren is meer
gericht op de inhoud, in plaats van het toetsen van verwachtingen (Bleijenbergh, 2015, p.101). De analyse
dient daarbij als verdiepende functie op de eerder verkregen en geanalyseerde kwantitatieve data. Met
toestemming van de respondenten zijn audio-opnames gemaakt van de interviews, op basis waarvan
overzichtelijke interviewtranscripten zijn opgesteld. Hierbij zijn de opnames overgenomen in een wordbestand, waarbij de zinnen redelijkerwijs zijn aangepast om de leesbaarheid te vergroten. De ‘ehs’ en ‘ehms’
en dubbele woorden zijn hierin weggelaten, waardoor goed lopende zinnen zijn geformuleerd.
Na het overnemen van de opnames in de transcripten zijn de data geanalyseerd. In deze fase zijn de
transcripten gecodeerd. Het coderingsproces bestond uit drie verschillende coderingsmechanismen, wetende:
open coderen, axiaal coderen en selectief coderen (Bleijenbergh, 2015). In het eerste coderingsmechanisme
– open coderen – hebben alle antwoorden van respondenten een code toegekend gekregen, waarbij eenzelfde
antwoord meerdere codes toegekend kon krijgen. In het tweede coderingsmechanisme – axiaal coderen – is
er gekeken of toegekende codes mogelijk samengevoegd konden worden, om het aantal codes te doen
verminderen. Als laatste is in het coderingsmechanisme selectief coderen, gekeken naar de relaties en
onderliggende patronen tussen de codes, waardoor onderliggende relaties en mechanismen konden worden
aangetoond.
Waar in de kwantitatieve data-analyse een samenhang tussen de afhankelijke- en onafhankelijke
variabelen én de sterkte daarvan is aangetoond, heeft de analyse van de kwalitatieve data bijgedragen aan de
inhoudelijke verklaring. De onderliggende patronen hebben daarbij gezorgd voor inzicht in de onderliggende
mechanismen van de eerder aangetoonde samenhang tussen de afhankelijke- en onafhankelijke variabelen.

4.6

Validiteit en betrouwbaarheid

Om uitspraken te kunnen doen over de verklarende factoren over de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer, dient het onderzoek op een hoge mate van validiteit
en betrouwbaarheid te berusten. In de volgende paragrafen wordt de externe validiteit, de interne validiteit
en de betrouwbaarheid van dit onderzoek toegelicht.
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Externe validiteit
Validiteit kent twee vormen: externe- en interne validiteit. Externe validiteit heeft betrekking op de mate
waarin de resultaten van het onderzoek te generaliseren zijn naar andere situaties (Van Thiel, 2015, p.95).
Dit onderzoek betreft een enkele casestudie, waarbij de situatie in de gemeente Deventer wordt onderzocht.
Hierdoor zijn de resultaten niet te generaliseren naar andere gemeenten. Echter, het gebruiken van twee
verschillende onderzoeksmethoden zorgt voor bewijslast vanuit twee oogpunten (Van Thiel, 2015). De
kwalitatieve onderzoeksmethode wordt hierbij ingezet om beter begrip te krijgen van de uitkomsten
voortkomend uit de kwantitatieve onderzoeksmethode. De resultaten van de vragenlijst duiden in eerste
instantie op enige samenhang tussen de succesvolle samenwerking en de verklarende factoren. De
semigestructureerde interviews hebben in tweede instantie gezorgd voor inzicht in het oorzakelijke verband
tussen deze variabelen (Van Thiel, 2015). Door het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, is de
beperkte mate van externe validiteit enigszins verhoogd.

Interne validiteit
Validiteit heeft naast externe validiteit, ook betrekking tot de interne validiteit van het onderzoek (Van Thiel,
2015). Onderdelen die invloed hebben op de interne validiteit zijn de operationalisatie van de gehanteerde
begrippen. In eerste instantie zijn de begrippen gedefinieerd op basis van de in het theoretisch kader
bestudeerde wetenschappelijke literatuur. Bij het ontbreken van een goede operationalisatie zouden er
problemen kunnen worden ondervonden in de latere verzamelings- en analysefase van het onderzoek (Van
Thiel, 2015, p.101). Het is echter maar de vraag of de operationalisatie van begrippen leidt tot het
daadwerkelijk meten wat je wilt meten.
De gehanteerde vragenlijst is zelf samengesteld. De keus voor een zelfontworpen vragenlijst berust
op het ontbreken van enig wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen, specifiek in de sport- en
beweegsector. Dit is een risico geweest voor de validiteit van het onderzoek. Immers, het gebruik van een
reeds bestaande en door onderzoek gevalideerde vragenlijst vergroot de interne validiteit (Van Thiel, 2015).
Echter, de Cronbach’s Alpha van zowel de afhankelijke variabele als onafhankelijke variabelen bleek binnen
de vragenlijst uitermate sterk uit te vallen. Deze consistentie duidt op (interne) begripsvaliditeit (Field, 2018).

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt beïnvloed door de mate van consistentie van het onderzoek.
Het onderzoek kan als betrouwbaar worden beschouwd wanneer het opnieuw uitvoeren van dit onderzoek,
zal leiden tot dezelfde uitkomsten. Hiervoor dient sprake te zijn van een zo laag mogelijk aantal meetfouten
(Bleijenbergh, 2015; Van Thiel, 2015). In het verzamelen van data binnen de twee onderzoeksmethoden zijn
als eerste veelal dezelfde vragen gebruikt, gebaseerd op de operationalisatie. De formulering van de vragen
binnen beide instrumenten weken enigszins van elkaar af. Hierdoor kende de vragenlijst een gesloten en de
semigestructureerde interviews een open karakter.
De data voortkomend uit de vragenlijst hebben tevens geresulteerd in cijfermatige data die
gemakkelijk met elkaar vergeleken konden worden, waaruit enige samenhang voortkwam. Het stellen van
eenzelfde soort vragen binnen de semigestructureerde interviews, heeft geresulteerd in vergelijkbate data:
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alle respondenten hebben dezelfde vragen voorgelegd gekregen. De antwoorden van de respondenten konden
daardoor kritisch met elkaar worden vergeleken. Door het stellen van eenzelfde soort vragen, gebaseerd op
eenzelfde operationalisering, kon de aangetoonde samenhang tussen een succesvolle samenwerking en de
geselecteerde factoren worden verklaard.
Tevens is de betrouwbaarheid vergroot door transparantie te bieden in het onderzoeksproces
(Bleijenbergh, 2015, p.120). Om de transparantie te vergroten zijn gedurende het proces veelvuldig
aantekeningen en memo’s gemaakt. Deze memo’s omschreven het proces rondom het werven en selecteren
van respondenten en het afnemen van de vragenlijst en de semigestructureerde interviews. Ook is tijdens het
analyseproces aandacht besteed aan het verhogen van een transparant onderzoeksproces. Zo zijn de opnames
van de semigestructureerde interviews getranscribeerd, op basis waarvan de analyse plaats heeft gevonden.
Deze analyse volgde drie analysemethoden uit de wetenschappelijke theorie, wetende open coderen, axiaal
coderen en selectief coderen. Middels het volgen van deze in de theorie gevalideerde manier, is er getracht
zo min mogelijk meetfouten te maken.

Masterthesis Bestuurskunde – I.H. Prenger (Radboud Universiteit Nijmegen)

40

5. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek weergeven. Als eerste zal worden gekeken naar de
kwantitatieve resultaten van dit onderzoek, voortkomend uit de vragenlijst. Daarbij wordt ingegaan op de
positieve samenhang tussen de succesvolle samenwerking en de verklarende factoren. Vervolgens zal worden
gekeken naar de kwalitatieve resultaten van dit onderzoek, voortkomend uit de semigestructureerde
interviews. Hierbij zal blijken welke onderliggende mechanismen ten grondslag liggen aan de eerder
aangetoonde positieve samenhang.

5.1

Resultaten kwantitatieve onderzoeksmethode

In dit onderzoek fungeert het kwantitatieve deel als dominante onderzoeksmethode. De vragenlijst is gebruikt
om enige samenhang tussen de succesvolle samenwerking en verklarende factoren aan te tonen. In het eerste
deel van deze paragraaf zullen de beschrijvende statistieken worden weergeven. In het tweede deel van deze
paragraaf zal worden ingegaan op de samenhang tussen de succesvolle samenwerking, haar verklarende
factoren en de sterkte van deze samenhang.

5.1.1

Beschrijvende statistiek afhankelijke variabele

Het al dan niet bereiken van een succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer, is in eerste instantie gepoogd aan te tonen middels het afnemen
van een vragenlijst. Zoals in tabel 9 af te lezen, kent de afhankelijke variabele in zijn totaliteit een gemiddeld
toegekende score van 3.378. Nader bekeken vallen de scores omtrent de twee dimensies, behorende bij een
succesvolle samenwerking, ook positief uit. Respondenten geven aan dat de uitkomsten voortkomend uit de
samenwerkingspraktijk kunnen worden beschouwd als vernieuwend, integrerend en probleemoplossend.
Echter, wel blijkt dat respondenten het niet overwegend met elkaar eens zijn. De standaarddeviatie behorende
bij het item over het vernieuwende karakter van de uitkomsten betreft namelijk 1.00. Dit betekent dat er
onder de respondenten verschillende opvattingen zijn.
Het naleven van de procescriteria blijkt in de praktijk te worden gewaarborgd. Zo geven
respondenten enerzijds aan dat er in het proces van de samenwerking, sprake is van het inzetten van andere
organisaties gedurende het proces. Anderzijds geven respondenten aan dat er sprake is van wekelijks tot
maandelijks contact met Sportbedrijf Deventer. Opmerkelijk is dat de standaarddeviatie van het item omtrent
de frequentie van het contact hoger uitvalt dan 1.00. Daarmee kan worden gesteld dat er extreme verschillen
zijn in de antwoorden. Tevens is de score van 3.045 opmerkelijk. De score is krap en valt dichtbij een neutrale
waarde omtrent de frequentie van het contact.
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Tabel 9: beschrijvende statistiek onafhankelijke variabele succesvolle samenwerking
Variabelen en bijbehorende items

N

Min

Max

Mean

SD

Succesvolle samenwerking

22

2.00

4.00

3.378

.709

Nieuwe, niet eerder gebruikte oplossingen

22

2.00

5.00

3.636

1.00

Het samenbrengen van verschillende vakgebieden

22

2.00

4.00

3.272

.767

Kijken naar waar het probleem vandaan komt

22

2.00

5.00

3.363

.953

Kijken naar aangrijpingspunten om het probleem op

22

2.00

4.00

3.409

.854

Het gebruik van kennis uit andere vakgebieden

22

2.00

5.00

3.545

.857

Wekelijks tot maandelijks contact

22

2.00

5.00

3.045

1.21

Uitkomstencriteria:

te lossen
Procescriteria:

N: aantal; Min: minimum, Max: maximum; Mean: gemiddelde; SD: standaarddeviatie

5.1.2

Beschrijvende statistiek onafhankelijke variabelen

Ook wanneer gekeken wordt naar de beschrijvende statistiek van de onafhankelijke variabelen, lijken de
respondenten een positief beeld te hebben over de samenwerking met Sportbedrijf Deventer. Zoals af te lezen
in tabel 10, krijgt de onafhankelijke variabele baten in zijn totaliteit een gemiddelde score van 3.378. Daarbij
geven respondenten aan dat de samenwerking met Sportbedrijf Deventer leidt tot verschillende vormen van
zowel economische- als sociale baten. De items behorend bij de dimensies economische- en sociale baten,
krijgen een gemiddelde score toegekend tussen de 3.285 en de 3.761.
Tabel 10: beschrijvende statistiek onafhankelijke variabele baten
Variabelen en bijbehorende items

N

Min

Max

Mean

SD

Baten

21

2.00

5.00

3.378

.579

21

2.00

5.00

3.285

.783

21

2.00

5.00

3.333

.795

21

2.00

5.00

3.666

.730

21

1.00

5.00

3.761

.830

21

1.00

4.00

3.381

.804

Het creëren van een financieel gezonde basis bij
sportverenigingen
Het verkrijgen van kennis om een aantrekkelijk
sportaanbod te creëren
Het verkrijgen van diensten om een aantrekkelijk
sportaanbod te creëren
Het creëren van vertrouwen in Sportbedrijf Deventer
als samenwerkingspartner
Het creëren van dankbaarheid voor de voordelen
voortvloeiend uit de samenwerking

N: aantal; Min: minimum, Max: maximum; Mean: gemiddelde; SD: standaarddeviatie
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Ook geven respondenten aan dat er sprake is van enige vorm van interpersoonlijke attractie. Deze
onafhankelijke variabele verkrijgt in zijn totaliteit een gemiddelde score van 3.450, zoals is af te lezen in
tabel 11. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat een samenwerking met Sportbedrijf Deventer over
de aantrekkelijke kenmerken kennis van actuele zaken en flexibiliteit beschikt. Het item omtrent kennis van
actuele zaken krijgt een gemiddeld toegekende score van 3.450 toegekend. Maar ook de items betreffende
flexibiliteit kunnen met gemiddeld toegekende scores van 3.400 en 3.500 als positief worden beschouwd.
Tabel 11: beschrijvende statistiek onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie
Variabelen en bijbehorende items

N

Min

Interpersoonlijke attractie

20

2.00

20

Het inzetten van actuele kennis over de veranderende

Max

Mean

SD

5.00

3.450

.660

2.00

4.00

3.450

.686

20

2.00

5.00

3.400

.753

20

2.00

5.00

3.500

.888

sport- en beweegsector
Het verkrijgen van passende ondersteuning gericht op
problemen
Het verkrijgen van passende ondersteuning omtrent
de veranderende wet- en regelgeving
N: aantal; Min: minimum, Max: maximum; Mean: gemiddelde; SD: standaarddeviatie

Zoals te zien in tabel 12, verkrijgt de onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag in zijn totaliteit een
gemiddelde score van 3.625. Hiermee kan worden gesteld dat respondenten zowel de structuur als de
gedragingen binnen de samenwerking met Sportbedrijf Deventer legitimeren. Met name de items over
huidige manier van communiceren en de mate waarin medewerkers van Sportbedrijf Deventer interesse toont
in sportverenigingen, kunnen met scores ter hoogte van 3.9 en 3.7 als opmerkelijk positief worden
beschouwd.
Tabel 12: beschrijvende statistiek onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag
Variabelen en bijbehorende items

N

Min

Max

Mean

SD

Gelegitimeerd gedrag

20

2.00

4.00

3.625

.695

20

2.00

4.00

3.500

.760

20

2.00

5.00

3.900

.640

20

2.00

5.00

3.700

.923

20

1.00

3.400

1.046

De goedkeuring door sportverenigingen van de
hoeveelheid contact met Sportbedrijf Deventer
De goedkeuring door sportverenigingen van de
huidige manier van communiceren
De mate waarin Sportbedrijf Deventer interesse in
sportverenigingen toont
De bijdrage die Sportbedrijf Deventer levert in het

5.00

behalen van de doelstellingen van sportverenigingen
N: aantal; Min: minimum, Max: maximum; Mean: gemiddelde; SD: standaarddeviatie
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Als laatste geven respondenten gemiddeld genomen aan dat binnen de samenwerking met Sportbedrijf,
sprake is van enige randvoorwaarden ten behoeve van een succesvol werkend netwerk. Zoals af te lezen in
tabel 13, kent de onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden in zijn totaliteit een gemiddelde score
van 3.662. Daarbij is sprake van zowel kennisdiversiteit als vertrouwen. De items behorend bij deze
dimensies kennen gemiddeld toegekende scores tussen 3.450 en 3.900. Deze laatste score is opmerkelijk
hoog. Het positieve beeld – gebaseerd op het voldoen aan de positieve verwachting – wat gedurende de
samenwerking standhoudt, toont aan dat respondenten vertrouwen hebben in Sportbedrijf Deventer als
samenwerkingspartner.

Tabel 13: beschrijvende statistiek onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden
Variabelen en bijbehorende items

N

Min

Max

Mean

SD

Netwerk randvoorwaarden

20

2.00

5.00

3.662

.488

20

2.00

5.00

3.550

.686

20

2.00

4.00

3.450

.604

20

2.00

5.00

3.750

.638

20

3.00

3.900

.552

Het raadplegen van kennis uit verschillende
invalshoeken
Het inzetten van de kennis uit verschillende
invalshoeken
Positief beeld gebaseerd op het voldoen aan de
positieve verwachting
Dit positieve beeld houdt gedurende de
samenwerking stand

5.00

N: aantal; Min: minimum, Max: maximum; Mean: gemiddelde; SD: standaarddeviatie

5.1.3

Correlatiecoëfficiënt

Om te kunnen verklaren welke factoren invloed hebben op de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer, is gekeken naar de correlatiecoëfficiënt. Deze laat
niet de ideaal verwachte causaliteit zien zoals een regressieanalyse doet, maar wel de samenhang tussen de
afhankelijke variabele (succesvolle samenwerking) en de onafhankelijke variabelen (baten, interpersoonlijke
attractie, gelegitimeerd gedrag en netwerk randvoorwaarden). Tevens is het mogelijk om de sterkte van deze
samenhang uit te drukken.
Om de samenhang en diens sterkte tussen de afhankelijke- en onafhankelijke variabelen te toetsen,
is gebruik gemaakt van de correlatiecoëfficiënt. Er is gekozen voor de Spearman’s rangcorrelatie. In tabel
14 zijn de in dit onderzoek gehanteerde waarden omtrent de sterkte van het verband tussen de afhankelijkeen onafhankelijke variabelen weergeven (Field, 2018).
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Tabel 14: overzicht gehanteerde correlatie waarden
Correlatiecoëfficiënt (R)

Verband

Determinatie coëfficiënt (R2)

0,1 – 0,3

Zwak

<10% verklaarde variantie

0,3 – 0,5

Matig Sterk

10 – 25% verklaarde variantie

0,5 – 0,7

Sterk

25 – 50% verklaarde variantie

> 0,7

Zeer sterk

> 50% verklaarde variantie

1

Perfect verband

100% verklaarde variantie

De uitkomsten van de correlaties geven aan dat er samenhang bestaat tussen de verschillende variabelen,
zoals af te lezen in tabel 15. In de samenhang tussen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en
de onafhankelijke variabele baten is sprake van een significante, sterke samenhang (r: 0.538; p: .005; N: 21).
Dit geeft aan dat een succesvolle samenwerking en de baten uit deze samenwerking sterk samenhangen,
waarbij sprake is van twintig tot vijftig procent verklaarde variantie.
In de samenhang tussen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en de onafhankelijke
variabele interpersoonlijke attractie is sprake van een significante, matig sterke samenhang (r: 0.468; p: .038;
N: 21). Dit geeft aan dat de succesvolle samenwerking en de mate van interpersoonlijke attractie, matig
samenhangen. Er is hierbij sprake van tien tot vijfentwintig procent verklaarde variantie.
In de samenhang tussen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en de onafhankelijke
variabele gelegitimeerd gedrag is sprake van een significante, zeer sterke samenhang (r: 0.747; p: .000; N:
20). Deze resultaten tonen aan dat gelegitimeerd gedrag en een succesvolle samenwerking zeer sterk
samenhangen. Dit duidt op een verklaarde variantie van boven de vijftig procent.
Als laatste is in de samenhang tussen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en de
onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden sprake van een significante, sterke samenhang (r: 0.651;
p: .002; N: 20). Ook deze resultaten duiden op een sterke samenhang tussen de netwerk randvoorwaarden en
een succesvolle samenwerking, waarbij sprake is van twintig tot vijftig procent verklaarde variantie.

Tabel 15: correlaties tussen de afhankelijke variabele en onafhankelijke variabelen
Onafhankelijke variabele

Correlation Coëfficiënt

Sig. (2-tailed)

N

Baten

0.539

.005

21

Interpersoonlijke attractie

0.468

.038

20

Gelegitimeerd gedrag

0.747

.000

20

Netwerk randvoorwaarden

0.651

.002

20

Correlation Coëfficiënt: correlatie met afhankelijke variabele; Sig. (2-tailed): significantie; N: aantal

Geconcludeerd tonen alle verklarende factoren significante samenhang met de afhankelijke variabele. Er is
echter sprake van een verschil in sterkte binnen deze aangetoonde samenhang. De samenhang tussen de
afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en de onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag kent
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een zeer sterke samenhang. In de samenhang tussen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en
de onafhankelijke variabelen baten en netwerk randvoorwaarden is sprake van een sterke samenhang. Als
laatste is in de samenhang tussen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking en de onafhankelijke
variabele interpersoonlijke attractie sprake van een zwakke samenhang.

5.2

Resultaten kwalitatieve onderzoeksmethode

Op basis van de beschreven resultaten omtrent de correlatiecoëfficiënt, kan worden gesteld dat de succesvolle
samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer samenhang toont
met de vier verklarende factoren. In de deze paragraaf worden de resultaten omtrent de mechanismen, die
ten grondslag liggen aan de positieve samenhang, weergeven.

5.2.1

Succesvolle samenwerking

Aan de hand van de perceptie van de bij de samenwerking betrokken personen, is getracht aan te tonen in
welke mate de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer
succesvol is. Zoals de resultaten van de vragenlijst laten zien, is er sprake van een succesvolle samenwerking
tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Dit blijkt overigens ook uit de
positieve gemiddeld toegekende score omtrent de items die behoren bij de uitkomsten- en procescriteria. In
de semigestructureerde interviews is in eerste instantie gekeken naar waarom deze criteria omtrent
uitkomsten en proces in de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente
Deventer worden gewaarborgd. Er is hierbij gekeken naar de dimensies uitkomstencriteria en procescriteria.

Uitkomstencriteria
Een succesvolle samenwerking dient zich in eerste instantie te richten op de uitkomsten daarvan. Het al dan
niet waarborgen van de uitkomstencriteria is getracht te achterhalen middels drie verschillende indicatoren:
het vernieuwend karakter-, het integrerend aspect- en het probleemoplossend vermogen van de uitkomsten
die voorkomen uit de samenwerking. De data voortkomend uit de vragenlijst lieten zien dat respondenten de
uitkomsten als vernieuwend, integrerend en probleemoplossend ervaren. In de semigestructureerde
interviews is gekeken naar de onderliggende mechanismen ten grondslag aan deze positieve percepties.

Vernieuwend karakter van de uitkomsten
De uitkomsten voortkomend uit de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer kennen een vernieuwend karakter. Respondenten geven aan dat de problemen en
uitdagingen waar sportverenigingen mee te maken hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee
categorieën. In eerste instantie is sprake van interne problemen. Deze richtten zich op het maken van een
juiste teamindeling of het verdelen van trainingsruimte over verschillende teams. Als tweede is sprake van
globale problemen. Dit betreft problemen die binnen meerdere sportverenigingen identiek terugkomen en
daarmee een algemene oplossing vragen. Dit type problemen betreft veelal een actueel thema, zoals het

Masterthesis Bestuurskunde – I.H. Prenger (Radboud Universiteit Nijmegen)

46

ontwikkelen van lokale sportprogramma’s om daarmee inwoners van de gemeente Deventer tot sporten aan
te zetten; vergrijzing; alle maatregelen rondom het Coronavirus; het verduurzamen van sportparken en de
terugloop van leden en vrijwilligers. Deze tweede categorie problemen wordt veelal opgepakt door
medewerkers van Sportbedrijf Deventer. De uitkomsten van deze twee problemen kunnen als vernieuwend
worden beschouwd. Respondenten geven aan dat de uitkomsten vernieuwend zijn omdat ze zich richten op
datgeen wat eerder nog niet is bedacht of ontwikkeld. Dit vereist enige vorm van creativiteit en
aanpassingsvermogen. De sport- en beweegsector is volgens respondenten veelal dynamisch waardoor
sportverenigingen moeten meegaan in trends en ontwikkelingen. De uitkomsten zijn daardoor al gauw
vernieuwend. ‘We proberen op het gebied van sportaanbod altijd mee te gaan met de trends. Zie nu de aanleg
van de Padelbanen in de Scheg, en ook de focus op de doelgroep 65+ is sterk aanwezig’ (Respondent 4,
persoonlijke communicatie, 11 november 2020).
Ook blikken respondenten terug op de afgelopen maanden, die in het teken hebben gestaan van de
Coronacrisis. Hierbij waren de uitkomsten van de samenwerking uiterst vernieuwend: niemand wist hoe om
te gaan met deze nieuwe en onbekende situatie. Respondenten geven aan dat de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer in deze tijd heeft geleid tot het verkrijgen van de juiste kennis en het ontwikkelen van
gezamenlijke, vernieuwende oplossingen. ‘In de coronaperiode bijvoorbeeld: wat mag niet en wat mag wel
van het RIVM en de gemeente Deventer [...] Sportbedrijf Deventer heeft hiervoor de juiste kennis en
verspreidt die kennis over de sportverenigingen. Er wordt hierbij altijd gekeken naar nieuwe oplossingen.
Als iets voorheen niet lukte, dan wordt het op een andere manier geprobeerd’ (Respondent 4, persoonlijke
communicatie, 11 november 2020).
Meerdere sportverenigingen beamen dat de samenwerking op het gebied van bovengenoemde
actuele thema’s leidt tot vernieuwende uitkomsten. Echter kan wel wordt geconstateerd dat de vervolgstap
veelal uitblijft. In de bemiddeling speelt Sportbedrijf Deventer een belangrijke rol, maar de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sportverenigingen. Het feit blijft dat bestuurders en
commissieleden binnen deze verenigingen deze functies bekleden op vrijwillige basis. ‘Ideeën en vragen
resulteren in leuke projecten. Uiteindelijk, om dat echt van de grond te krijgen, moet je iemand hebben die
daarin echt de kar gaat trekken’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 5 november 2020).

Integrerend aspect van de uitkomsten
Het voornaamste doel van Sportbedrijf Deventer is om zo veel mogelijk mensen in de gemeente Deventer
aan het sporten te krijgen. De samenwerking met sportverenigingen in de gemeente Deventer wordt ingezet
om een bijdrage te leveren aan dit doel. In de uitkomsten van deze samenwerking worden meerdere
organisaties uit verschillende vakgebieden betrokken. Respondenten geven hierbij aan veel uit eigen initiatief
te bewerkstelligen. Er worden hierbij doelstellingen opgesteld gericht op, onder andere, het verhogen van het
ledenaantal, het werven van vrijwilligers of het opzetten van projecten omtrent het tegengaan van vergrijzing.
Sportbedrijf Deventer ondersteunt deze initiatieven door een bemiddelende rol aan te nemen. In deze rol
zorgt Sportbedrijf Deventer ervoor dat organisaties uit verschillende vakgebieden in contact komen met de
desbetreffende sportverenigingen. Deze organisaties worden betrokken om het uiteindelijke doel, het
verhogen van de sportfrequentie, te bewerkstelligen. De taak van sportverenigingen is om vanuit deze
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initiatieven zelf actie te ondernemen om doelstellingen op verenigingsniveau te kunnen behalen. ‘We hebben
bijvoorbeeld een keer een bespreking gehad met allerlei vrijwilligerscentrales, dat werd geïnitieerd door
Sportbedrijf Deventer’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 5 november 2020).

Probleemoplossend vermogen van de uitkomsten
De mate van probleemoplossend vermogen wordt in de praktijk versterkt door de focus op twee aspecten:
dat wat het probleem in stand houdt en het aangrijpingspunt om dit probleem op te lossen. Respondenten
geven aan dat de samenwerking met Sportbedrijf Deventer zich richt op beide aspecten. Zo resulteerde de
samenwerking omtrent accommodatieverhuur tot inventarisaties naar de ‘primetime’ uren in de sporthallen,
om te achterhalen waar de knelpunten zitten. Een veelgenoemd voorbeeld waaruit blijkt dat ook de
uitkomsten die voortkomen uit de verenigingsondersteuning probleemoplossend zijn, is het coronavirus. De
uitkomsten wijzen hierbij op het vormen van een toepassingskader van de reglementen, het kijken naar de
problemen die veroorzaakt worden door de nieuwe in werking gestelde regels en hoe deze door
spotverenigingen toe te passen zijn in de praktijk. Hieruit blijkt dat de uitkomsten al met al als
probleemoplossend kunnen worden beschouwd.
Maar, hoe goed medewerkers van Sportbedrijf Deventer ook kijken naar waar de problemen vandaan
komen en hoe deze problemen in de toekomst opgelost kunnen worden, er zijn externe factoren die het
probleemoplossend vermogen van de uitkomsten beïnvloeden. Respondenten geven aan dat het met name de
politiek in de gemeente Deventer ervoor zorgt dat, ondanks de welwillendheid van medewerkers van
Sportbedrijf Deventer, niet alle problemen oplosbaar zijn. Dit betreft organisatorische zaken, maar met name
financiële zaken. Zo bleef de vernieuwing en verduurzaming van sportaccommodaties de afgelopen jaren
veelal uit vanwege het gebrek aan financiën voor de sport- en beweegsector. ‘Er zijn de afgelopen jaren door
Sportbedrijf Deventer veel inventarisaties gedaan onder betrokken sportverenigingen rondom het bouwen
van de nieuwe sporthal Keizerslanden. Er is goed geluisterd naar: wat willen we nu met z’n allen?
Uiteindelijk heeft de politiek het in de koelkast gezet, en duurt het weer heel lang […] Het vervelende is dat
wat de politiek betreft niet overal op reageert waar vraag naar is … Dat straalt soms af op Spotbedrijf
Deventer, daar hebben zij last van’ (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 29 oktober 2020). Hieruit
blijkt dat er enerzijds welwillendheid is om de uitkomsten probleemoplossend te laten zijn, maar dit niet
altijd kan worden gerealiseerd onder meer als gevolg van externe factoren.

Procescriteria
Een succesvolle samenwerking dient zich in tweede instantie te richten op het proces daarvan. Het al dan niet
voldoen aan de procescriteria is getracht te achterhalen middels twee verschillende indicatoren: het gebruik
van verschillende perspectieven- en de frequentie van het contact gedurende het proces.

Het gebruik van verschillende perspectieven gedurende het proces
De focus op het gebruik van verschillende perspectieven kan worden getypeerd als het inzetten van kennis
vanuit verschillende vakgebieden en beleidsvelden. In de praktijk kent de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer meerdere manieren waarop verschillende
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perspectieven worden gebruikt. Respondenten geven aan dat over het algemeen vanuit twee perspectieven
wordt gekeken. Het eerste perspectief is dat vanuit de sportvereniging, gericht op een passend sportaanbod
voor de leden. Er wordt met name kennis ingezet gericht op de eigen tak van sport om een sportaanbod van
hoge kwaliteit te creëren. In het aanbieden van trainingen en het organiseren van competitieverband sporten
wordt weinig tot geen kennis uit andere vakgebieden of beleidsvelden ingezet. Wel zijn meerdere
sportverenigingen betrokken bij het project MVO11. Hierbij organiseren sportverenigingen activiteiten in de
wijk, op de sportaccommodatie en op scholen naast het reguliere sportprogramma. Sportverenigingen
trachten hiermee de leegstand van sportaccommodaties op te vullen en een centraal punt in de wijk te worden
voor maatschappelijke activiteiten. De vakgebieden die hierbij geconsulteerd worden zijn de
vrijwilligerscentrale Deventer, Solis Deventer12 en verschillende onderwijsinstellingen in de buurt. ‘Wij zijn
eigenlijk begonnen met het idee van MVO van: wij hebben een heel mooi sportpark, met hele mooie
faciliteiten maar die liggen over per dag gewoon stil […] Nu doen we projecten in de wijk met verschillende
soorten doelgroepen om die leegstand aan te pakken. We helpen daarmee onszelf, want ons sportpark wordt
meer gebruikt. Maar ook vanuit het perspectief van de wijk en de verschillende doelgroepen daarbinnen’
(Respondent 3, persoonlijke communicatie, 5 november 2020).
Het tweede perspectief is dat vanuit Sportbedrijf Deventer, gericht op het zo veel mogelijk in
beweging krijgen van inwoners van de gemeente Deventer. Van uit dat perspectief wordt kennis uit
verschillende vakgebieden en beleidsvelden ingezet gedurende het samenwerkingsproces. Zo kunnen
inwoners van de gemeente Deventer bijvoorbeeld terecht bij sportverenigingen middels de beweegmakelaar.
Hierbij worden zowel het Deventer Ziekenhuis als de huisartsen coöperatie Deventer ingezet om zo veel
mogelijk inwoners van de gemeente Deventer in beweging te krijgen.
De frequentie van het contact gedurende het proces
De frequentie in een succesvolle samenwerking betreft idealiter wekelijks tot maandelijks contact, waarbij
een minder hoge mate van contact het succes van de samenwerking zal doen verminderen. Opmerkelijk was
dat de standaarddeviatie van dit item in de vragenlijst hoger uitviel dan 1.00. Daarmee kan gesteld worden
dat er extreme verschillen zijn in de antwoorden en de spreiding van antwoorden hoger is dan verwacht. Ook
de score van 3.045 was opmerkelijk laag.
Aan deze hoge standaarddeviatie en lage gemiddelde score ligt mogelijk de samenwerkingsvorm ten
grondslag. Sportverenigingen die samenwerken middels accommodatieverhuur hebben namelijk minder
vaak contact met Sportbedrijf Deventer. Respondenten geven aan dat sportverenigingen middels
accommmodatieverhuur in het begin van het jaar veel contact hebben, en gedurende het jaar alleen over
dringende zaken. Er is daarbij in mindere mate sprake van frequent contact. Sportverenigingen die
samenwerken middels verenigingsondersteuning hebben frequenter contact met Sportbedrijf Deventer in
vergelijking met sportverenigingen die samenwerken middels accommodatieverhuur. Deze afwijking ligt
mogelijk ten grondslag aan de hoge standaarddeviatie en de lage score omtrent het item in de vragenlijst over
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de frequentie van het contact. In de samenwerkingsvorm verenigingsondersteuning is sprake van veelvuldig
contact in mailings, overleggen tussen besturen van sportverenigingen en themabijeenkomsten in
verschillende werkgroepen. Respondenten geven aan dat het contact passend is bij wat sportverenigingen
aangeven nodig te hebben en betreft gemiddeld twee keer in de maand.

5.2.2

Baten

Baten kunnen worden beschouwd als dat wat de samenwerking in de praktijk oplevert voor de desbetreffende
samenwerkende organisaties. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee typen baten: economischeen sociale baten. Economische baten zijn tastbare voordelen die een positieve uitwerking hebben op de
uitkomsten van de samenwerking. In dit onderzoek worden drie verschillende soorten economische baten
van elkaar onderscheiden: financiën, kennis en diensten. Respondenten geven in de vragenlijst aan dat de
baten financiën, kennis en diensten voortkomen uit de samenwerking met Sportbedrijf Deventer (tabel 10).
Deze factoren komen op verschillende manieren tot uiting gedurende de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer, zo blijkt uit de semigestructureerde interviews.
Als eerste is er sprake van indirecte economische baten. De samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer betreft een veelal vrijwillige samenwerking, waaruit
geen directe financiële voordelen ontstaan. Wel ontstaan indirecte financiële voordelen. Respondenten tonen
echter verdeeldheid over de stelling omtrent het creëren van een financieel gezonde basis. Een deel van de
respondenten geeft aan het op financieel gebied zelf te redden. Sportverenigingen zijn hierbij financieel
gezond en ontvangen geen ondersteuning. Het andere deel van de respondenten geeft aan het op financieel
gebied niet zelf te redden. In dit geval verkrijgen sportverenigingen ondersteuning omtrent het creëren van
een financieel gezonde basis. Hierbij kunnen sportverenigingen in eerste instantie gebruik maken van
adviezen voor de penningmeesters.
Tevens is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in het aanvragen van subsidiegelden. In
de samenwerking zorgen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer ervoor dat
financiële voordelen behaald kunnen worden door aanspraak te maken op (gemeentelijk) subsidiegeld.
Sportbedrijf Deventer verstrekt in eerste instantie algemene informatie aan de sportverenigingen. Een actueel
voorbeeld daarin is subsidie voor de derving van inkomsten door het sluiten van clubhuizen vanwege de
coronacrisis. Respondenten geven aan rondom dit thema algemene informatie te hebben verkregen over de
mogelijkheden van subsidieaanvragen. Daarnaast kijkt Sportbedrijf Deventer per situatie welke
mogelijkheden er zijn. Hierin probeert Sportbedrijf Deventer samen met de desbetreffende sportvereniging
te zoeken naar de meest optimale oplossing, waardoor de meeste financiële voordelen behaald kunnen
worden. ‘Nieuwe materialen kosten al gauw 30.000 euro. Nu heeft Sportbedrijf Deventer in samenspraak
met ons een balletje binnen de gemeente neergelegd […] Dat heeft ons een bijdrage van 10.000 euro
opgeleverd van de gemeente Deventer’ (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 23 oktober 2020).
Naast indirecte financiële baten resulteert de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer ook in het krijgen van directe baten. Dit wordt idealiter zichtbaar
in het verkrijgen van kennis en diensten omtrent het ontwikkelen van een sport- en beweegaanbod. In de
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themabijeenkomsten, die op regelmatige basis plaatsvinden. In deze bijeenkomsten neemt Sportbedrijf
Deventer een faciliterende en bemiddelende rol aan, waarbij middels het inbrengen van (externe) kennis
sprake is van de ondersteuning van sportverenigingen in de gemeente Deventer. Respondenten geven aan dat
de bijeenkomsten interessant zijn om bij te wonen. Deelname levert een bijdrage op het niveau van de
vereniging. Sportverenigingen zijn in staat om na het verkrijgen van deze kennis en diensten, een passender
sportaanbod te creëren, dat aansluit op de vraag van de inwoners uit Deventer. Dit betreft vooral de
themabijeenkomsten. In deze bijeenkomsten neemt Sportbedrijf Deventer veelal een faciliterende rol aan. De
onderwerpen die besproken worden, richten zich op het ontwikkelen van een aantrekkelijk sportaanbod en
het kunnen voldoen aan de vraag van inwoners van de gemeente Deventer.
Ook levert de deelname een bijdrage voor sportverenigingen op organisatorisch gebied. Dit betreft
volgens respondenten vooral netwerkbijeenkomsten. Hierin neemt Sportbedrijf Deventer een bemiddelende
rol aan. In de bijeenkomsten staan onderwerpen centraal omtrent dat wat sportverenigingen tegenkomen op
de werkvloer, en die een rol spelen bij het besturen van een sportvereniging. Het inschakelen van externe
kennisbronnen en het faciliteren van gespreksmogelijkheden tussen sportverenigingen is hierbij cruciaal.
Respondenten geven aan in staat te zijn om bij dit soort bijeenkomsten te kunnen discussiëren met andere
sportverenigingen, en de verkregen kennis omtrent de centrale thema’s van die bijeenkomst te kunnen
gebruiken.
Naast het verkrijgen van economische baten, is er in de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer
en sportverenigingen in de gemeente Deventer sprake van sociale baten. Dit zijn niet-tastbare baten die een
positieve bijdrage leveren aan het proces van de samenwerking. In dit onderzoek wordt binnen de dimensie
sociale baten onderscheid gemaakt tussen vertrouwen en dankbaarheid. Sportverenigingen lijken een hoge
mate van vertrouwen te ervaren in Sportbedrijf Deventer als samenwerkingspartner. Dit vertrouwen komt
volgens respondenten voort uit het feit dat Sportbedrijf Deventer wordt beschouwd als een organisatie met
zowel inhoudelijke kennis als kennis over organiseren. Ook hoeven zowel Sportbedrijf Deventer als de
sportverenigingen in de gemeente Deventer elkaar ‘niet achter de broek aan te zitten’ (Respondent 1,
persoonlijke communicatie, 2020). Het benoemde vertrouwen is in de loop der jaren gegroeid. Deze groei
kan worden wordt toegespitst op de toename van de samenwerking. Respondenten geven aan dat de
samenwerking door de jaren heen is geïntensiveerd, waardoor er meer contact is met Sportbedrijf Deventer.
Naast vertrouwen lijkt ook sprake te zijn van dankbaarheid voor de voordelen die sportverenigingen
verkrijgen uit de samenwerking. Respondenten geven aan meerdere voordelen te verkrijgen uit de
samenwerking, die niet direct betrekking hebben op de financiën: de niet-tastbare voordelen. Juist deze
aspecten vergroten de dankbaarheid voor voordelen voortkomend uit de samenwerking. Sportverenigingen
geven hierin aan dankbaar te zijn voor de bijkomende voordelen, die in eerste instantie niet worden verwacht.
Deze extra uitkomsten kunnen als positieve neveneffecten worden beschouwd waaruit dankbaarheid
voortvloeit. ‘Als er op ons terrein gezamenlijke sportactiviteiten plaatsvinden dan komt daar volk op af […].
En als er gezamenlijke promotie wordt gedaan, op de website, via folders, dan halen wij daar extra leden uit
(Respondent 4, persoonlijke communicatie, 11 november 2020).
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Op basis van de data-analyse van de kwantitatieve data kan worden gesteld dat er sprake is van een
samenhang tussen een succesvolle samenwerking en de verklarende factor baten. De correlatiecoëfficiënt
betreft .539. De succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer resulteert in het verkrijgen van zowel economische- als sociale baten. Het verkrijgen van
deze baten ligt ten grondslag aan deze sterke samenhang. Zo blijkt dat er sprake is van ondersteuning omtrent
het worden van een financieel gezonde sportvereniging, middels inhoudelijke ondersteuning en
ondersteuning in het aanvragen van subsidies. Ook is er sprake van het verkrijgen van kennis en diensten.
Dit levert een bijdrage aan het creëren van een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod door sportverenigingen.
Op het gebied van sociale baten is in eerste instantie sprake van een groeiend vertrouwen. Dit vertrouwen is
gebaseerd op de inhoudelijke en organisatorische kennis bij medewerkers van Sportbedrijf Deventer en
ervaringen uit het verleden. Het vertrouwen groeit vanwege de intensivering van de samenwerkingen met de
jaren. Tevens is er sprake van dankbaarheid. Dit komt voornamelijk voort uit de neveneffecten die de
samenwerking oplevert.
Een correlatiecoëfficiënt ter grootte van .539 is echter geen hoge score. De score ligt dicht bij een
zwakke samenhang. Er is sprake van verdeeldheid omtrent het verkrijgen van economische baten. De
initiatieven omtrent het verkrijgen van economische baten (financiën, kennis en diensten) kennen een
vrijwillig karakter. Niet alle sportverenigingen zijn daarom actief betrokken bij deze initiatieven. Dit
resulteert in een verdeeldheid. Mogelijk ligt deze verdeeldheid gedeeltelijk ten grondslag aan de lage
correlatiecoëfficiënt, die tegen een zwakke samenhang aanligt.

5.2.3

Interpersoonlijke attractie

Interpersoonlijke attractie is gericht op de kenmerken van de organisatie, die een samenwerking met hen
aantrekkelijk maakt voor andere organisaties. De onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie kent in
dit onderzoek twee dimensies. De eerste dimensie betreft kennis van actuele zaken, wat duidt op de
aanwezige kennis over de veranderende sport- en beweegsector. Respondenten geven aan dat medewerkers
van Sportbedrijf Deventer allereerst beschikken over organisatorische kennis. Dit is de kennis die een
sportvereniging nodig heeft om organisatorisch te functioneren, om problemen op te lossen en verder te
komen. De aanwezigheid van dit type kennis blijkt uit het feit dat er in de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer, inventarisaties worden gedaan rondom hetgeen wat nodig is om problemen op te lossen. Hierbij
wordt eerst gekeken naar actuele thema’s, waarna medewerkers van Sportbedrijf Deventer vervolgens goed
kunnen inspelen op de situatie. Daarnaast geven respondenten aan snel reactie te ontvangen op vragen waaruit
zij opmaken dat medewerkers van Sportbedrijf Deventer beschikken over kennis van actuele zaken. ‘Kijk,
als ze niet weten waar het over gaat, dan krijg je geen antwoord of het duurt maanden voordat je een
antwoord krijgt. Dat is nu niet het geval. Het gaat heel snel’ (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 11
november 2020).
Een deel van de respondenten geeft aan dat naast kennis van actuele zaken op organisatorisch gebied,
ook sprake is van kennis van actuele zaken op inhoudelijk gebied. Deze kennis heeft betrekking op de
betreffende sport van de vereniging. Echter ervaren niet alle sportverenigingen baat te hebben bij deze kennis.
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Zo geven sommige respondenten aan geen inhoudelijke actuele kennis te verkrijgen, omdat daar simpelweg
de vraag niet naar is. De aanwezigheid van inhoudelijke kennis blijkt uit het snelle en informele contact.
Hierbij wordt bij veranderingen binnen de desbetreffende tak van sport of veranderende regelgeving vanuit
de sportbond vanuit Sportbedrijf Deventer, gecontroleerd of sportverenigingen hulp of ondersteuning nodig
hebben omtrent deze veranderingen. ‘Dat komt eigenlijk voort uit gesprekken. Ik spreek Tim regelmatig, en
dan is hij altijd aardig op de hoogte van wat er speelt binnen onze competities en veranderingen binnen de
bond (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 5 november 2020).
De tweede dimensie is flexibiliteit, die betrekking heeft op het op een passende manier kunnen
reageren op de veranderende sport- en beweegsector. Een eerste vorm van flexibiliteit betreft de manier
waarop medewerkers van Sportbedrijf Deventer op een passende manier ondersteuning kunnen bieden bij de
problemen die sportverenigingen ervaren binnen de sport- en beweegsector. Respondenten geven hierbij aan
dat sommige problemen, ondanks de goede intenties, niet op te lossen zijn. Dat in achtgenomen hebbende,
kan onderscheid gemaakt worden tussen problemen op de korte termijn en problemen op de lange termijn.
Op de korte termijn kunnen medewerkers van Sportbedrijf Deventer op een passende manier ondersteuning
bieden voor de problemen die sportverenigingen ervaren. Dit blijkt uit het schakelen en bemiddelen. Zo
worden nieuwe reglementen rondom het coronavirus snel vertaald naar goed toepasbare documenten, wordt
er snel bemiddeld tussen organisaties bij het tekort aan vrijwilligers en worden themabijeenkomsten
georganiseerd die inspelen op actuele thema’s als duurzaamheid en vergrijzing.
Echter, medewerkers van Sportbedrijf Deventer blijken niet altijd ondersteuning te kunnen bieden
voor problemen rondom sportverenigingen op de lange termijn. Respondenten geven aan dat er in eerste
instantie goed ingespeeld kan worden op problemen. Hiertoe worden bijeenkomsten georganiseerd voor
geïnteresseerde sportverenigingen, waar informatie wordt verstrekt omtrent het oplossen van deze
problemen. De vervolgstappen die nodig zijn om aan de uitkomsten te verbinden die voortkomen uit deze
bijeenkomsten, ontbreken vaak in de praktijk. ‘Het zijn eigenlijk juist die lange termijn dingen […] De
concrete dingen gaan snel en ja, de iets minder concrete dingen waar net een stapje meer voor gedaan moet
worden, dat gaat langzamer’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 5 november 2020).
Een tweede vorm van flexibiliteit heeft betrekking op het kunnen geven van passend advies door
medewerkers van Sportbedrijf Deventer omtrent de veranderende wet- en regelgeving. Meerdere
respondenten geven aan dat door de samenwerking met Sportbedrijf Deventer, ingewikkelde regelgevingen,
werkbaar zijn worden. Het interpreteren van regels lukt veel sportverenigingen op eigen initiatief, maar de
toepassing daarvan in de praktijk wordt niet altijd als gemakkelijk ervaren. In deze uitdaging treden de
medewerkers van Sportbedrijf Deventer op als adviseur, die in samenspraak met de sportverenigingen zorgen
voor een passende toepassing van de regels. ‘Het is natuurlijk waardeloos dat je jezelf in allerlei bochten
moet wringen om te voldoen aan die AVG-dingen en de privacy omdat ze privacygevoelig zijn. […] Het
interpreteren van de regels lukt wel, maar het toepassen is soms lastig’ (Respondent 4, persoonlijke
communicatie, 11 november).
Ook blijkt dat Sportbedrijf Deventer ondersteuning biedt om gezamenlijk met de sportvereniging
zaken rondom VOG-aanvragen te bewerkstelligen. Hierbij zorgt het netwerk van Sportbedrijf Deventer met
de gemeente Deventer voor een voordelige constructie, voor de VOG-aanvraag van jeugdtrainers en andere
Masterthesis Bestuurskunde – I.H. Prenger (Radboud Universiteit Nijmegen)

53

(jeugd)vrijwilligers via Sportbedrijf Deventer. Dit heeft volgens respondenten geresulteerd in zowel tijd- als
geldwinst bij de sportverenigingen.
De verklarende factor interpersoonlijke attractie toont een significante zwakke samenhang met de
succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Er
is daarbij sprake van een correlatiecoëfficiënt ter grootte van .468. In de succesvolle samenwerking is in
eerste instantie sprake van kennis van actuele zaken. Er is gedeeltelijk sprake van organisatorische en
inhoudelijke kennis, gericht op het kunnen creëren van een passend sportaanbod. Tevens is er sprake van
enige mate van flexibiliteit. Zo zijn medewerkers van Sportbedrijf Deventer goed in staat om passende
ondersteuning te bieden omtrent de veranderende wet- en regelgeving.
Nader bekeken blijken deze mechanismen echter niet altijd even positief uit te pakken. Zo blijkt dat
er niet altijd sprake is van het ervaren van kennis van actuele zaken. In de praktijk blijkt dat sportverenigingen
die samenwerken middels accommodatieverhuur, veelal geen organisatorische of inhoudelijke kennis nodig
hebben. Ook is er niet altijd sprake van flexibiliteit. Met name het kunnen bieden van ondersteuning omtrent
de lange termijn is een aspect wat momenteel ontbreekt. Er is sprake van kennis van actuele zaken en
flexibiliteit, maar deze mechanismen kennen beperkingen. Beide factoren zijn daarmee niet overduidelijk
aanwezig in de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente
Deventer. Het gedeeltelijk ontbreken van deze factoren ligt daardoor mogelijk ten grondslag aan de matige
samenhang tussen de succesvolle samenwerking en de onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie.

5.2.4

Gelegitimeerd gedrag

De onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag richt zich in dit onderzoek op het accepteren van zowel
de structuur van de samenwerking als de inzet van andere organisaties uit de samenwerking. Als eerste richt
de structuur van de samenwerking zich op de frequentie van het contact en de huidige manier van
communiceren. Respondenten geven aan veel e-mails te krijgen met informatie die niet altijd even relevant
is voor alle sportverenigingen. Dit betreft in de praktijk algemene informatie in de vorm van een nieuwsbrief.
Maar het gevoel overheerst dat sportverenigingen liever alle informatie krijgen en zelf een afweging kunnen
maken wat al dan niet relevant is. ‘Als voorzitter krijgen alle mails, dus af en toe word ik daar hondendol
van. Maar wat ik niet nodig heb gooi ik gewoon weg. Liever te veel mails, dan te weinig waardoor we
belangrijke informatie missen’ (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 11 november 2020). Ook geven
respondenten aan het idee te hebben dat de hoeveelheid contact wordt gebaseerd op de vraag van
sportverenigingen. Zo blijkt dat bij het constateren van problemen of het stellen van een hulpvraag veelal
leidt tot een intensiever contact. Respondenten geven aan dat wanneer de zaken lopen zoals verwacht, er
geen aanleiding is om het contact te intensiveren of de frequentie te verhogen.
Ook het legitimeren van de huidige manier van communiceren blijkt positief uit te vallen. In de
praktijk lijken de medewerkers van Sportbedrijf Deventer op een passende manier te communiceren naar
sportverenigingen. De middelen waarmee gecommuniceerd wordt zijn veelal mail, telefoon en whatsapp.
Respondenten geven aan hier zeer tevreden over te zijn omdat veelal wordt gezocht naar een passende manier
om te communiceren. Algemene zaken worden gecommuniceerd per mail. Daartegenover worden
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specifiekere zaken veelal gecommuniceerd per telefoon. Het feit dat Sportbedrijf Deventer zichtbaar zoekt
naar een passende manier van communiceren, leidt bij sportverenigingen tot een acceptatie. Ondanks het feit
dat er door de coronacrisis meerdere aanpassingen gedaan zijn om op een optimale manier met elkaar te
kunnen blijven communiceren, is niet elke sportvereniging hierover te spreken. Respondenten geven aan
elkaar liever fysiek te treffen in plaats van online. Echter is er sprake van relativerend vermogen: er heerst
het gevoel dat online in de toekomst weer zal veranderen naar fysiek. ‘Via zoom is dat wat onhandig, maar
goed, dat is nu even het moment. Maar wat ik al zei, op een gegeven moment kan het wel weer’ (Respondent
4, persoonlijke communicatie, 11 november 2020).
Gelegitimeerd gedrag kan als tweede worden gemeten aan de hand van de inzet van andere
organisaties. Dit richt zich op de mate waarin organisaties interesse tonen in de ander en in meer of mindere
mate een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. Een bepaalde mate van inzet van
organisaties binnen een samenwerking is van cruciaal belang. Zonder inzet, geen succesvolle samenwerking.
Echter nog belangrijker is de acceptatie van deze inzet. Volgens een deel van de respondenten tonen de
medewerkers van Sportbedrijf Deventer veel interesse in de sportverenigingen in de gemeente Deventer. Dit
blijkt uit het betrokken houden van verenigingen. Sportverenigingen worden uitgenodigd om te participeren
in bestuursvergaderingen of webinairs bij te wonen. De verdeling vanuit Sportbedrijf Deventer omtrent de
interesse in de verschillende sportverenigingen in de gemeente Deventer blijkt hierbij goed te zijn. Grotere
sportverenigingen krijgen niet meer aandacht dan kleine sportverenigingen. ‘We krijgen op basis van waar
we behoefte aan hebben, en niet op basis van de grootte van de vereniging’ (Respondent 4, persoonlijke
communicatie, 11 november 2020).
De gemeente Deventer wordt door sportverenigingen in de gemeente Deventer ook betrokken in het
accepteren van de mate waarin Sportbedrijf Deventer interesse toont. Het blijkt dat sportverenigingen de rol
van de gemeente Deventer in de samenwerking niet als zichtbaar beschouwen. Sportverenigingen hebben het
gevoel dat de gemeente Deventer daardoor niet op de hoogte is van wat er speelt en welke vragen er luiden
vanuit sportverenigingen. Respondenten zien de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer als een
verenigd geheel. De interesse vanuit Sportbedrijf Deventer wordt in zekere zin geaccepteerd, maar de
desinteresse vanuit de gemeente Deventer straalt negatief af op de manier waarop Sportbedrijf Deventer
handelt. ‘Dat gezamenlijk optrekken in die driehoek tussen het Sportbedrijf, de gemeente Deventer en wij als
sportverenigingen vind ik slecht georganiseerd (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 29 oktober 2020).
Een tweede aspect rondom het legitimeren van inzet is de acceptatie van de mate waarop de
samenwerking met Sportbedrijf Deventer daadwerkelijk een bijdrage levert aan het behalen van de
doelstellingen van sportverenigingen in de gemeente Deventer. De mening van de respondenten is hierbij
enigszins verschillend. Een groot deel van de respondenten is positief te spreken over de bijdrage van de
samenwerking aan het behalen van haar doelstellingen. Dit deel van de respondenten geeft aan dat de
samenwerking indirect zorgt voor het behalen van de doelstellingen. De facetten waarop samenwerking
plaatsvindt, worden hierbij gezien als de probleemgebieden. Dit betreft bij veel sportverenigingen
vergrijzing, digitalisering, individualisering, terugloop in vrijwilligers en dalende ledenaantallen. Omdat
deze probleemgebieden veelal in doelstellingen worden vertaald, draagt de samenwerking bij aan het behalen
van deze doelstellingen.
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Een klein deel van de respondenten spreekt niet van acceptatie van de mate waarin de samenwerking
met Sportbedrijf Deventer een bijdrage levert in het behalen van doelstellingen. De initiatieven rondom de
samenwerking worden hierbij beschouwd als zinvol, maar dragen volgens de respondenten niet direct bij aan
het behalen van haar doelstellingen. Dit wordt door de respondenten niet als negatief beschouwd, gezien het
feit dat niet elke sportvereniging hierom vraagt. Respondenten die van mening zijn dat de samenwerking niet
resulteert in het leveren van een bijdrage aan het behalen van doelstellingen, geven aan dat de samenwerking
wordt beschouwd als ‘iets extra’s’. De voordelen voortkomend uit de samenwerking zijn positieve
neveneffecten, waar voordelen uitgehaald kunnen worden. Daarbij resulteren deze effecten niet direct in het
behalen van doelstellingen. Respondenten geven aan de doelstellingen ook te behalen zonder samen te
werken met Sportbedrijf Deventer.
Er kan worden gesteld dat de verklarende factor gelegitimeerd gedrag een significante, zeer sterke
samenhang toont met de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer. In de succesvolle samenwerking is overduidelijk sprake van het legitimeren van de
structuur. Deze structuur wordt gelegitimeerd vanwege de manier waarop medewerkers van Sportbedrijf
Deventer op een passende manier zoeken naar een juiste mate van frequentie en een juiste toon van
berichtgeving. Dit mechanisme ligt daarmee in eerste instantie ten grondslag aan de zeer sterke samenhang
tussen de succesvolle samenwerking en de onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag.
Ook de inzet van organisaties wordt gelegitimeerd. Medewerkers van Sportbedrijf Deventer tonen
interesse in de verschillende sportverenigingen. Dit wordt gelegitimeerd omdat er geen sprake is van
onderscheid vanuit medewerkers van Sportbedrijf Deventer. De enige aanmerking op het gebied van het
tonen van interesse kan aan het adres van de gemeente Deventer worden toegeschreven. Er is namelijk sprake
van een verminderde zichtbaarheid van de betrokkenheid van de gemeente Deventer.
Het legitimeren van de inzet kan ook worden toegeschreven aan de manier waarop de samenwerking
met Sportbedrijf Deventer indirect een bijdrage levert aan het behalen van de doelstellingen van het
merendeel van de sportverenigingen. Door probleemgebieden veelvuldig aandacht te geven, is sprake van
het legitimeren van de mate waarin de samenwerking met Sportbedrijf Deventer leidt tot het behalen van
doelstellingen. Dit mechanisme ligt als tweede ten grondslag aan de zeer sterke samenhang tussen de
succesvolle samenwerking en de onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag.

5.2.5

Netwerk randvoorwaarden

De onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden heeft betrekking op de randvoorwaarden waaraan
een samenwerking dient te voldoen. In dit onderzoek is sprake van twee dimensies, wetende kennisdiversiteit
en vertrouwen. Wanneer meerdere organisaties samenwerken is het van belang dat er sprake is van
kennisdiversiteit. Het gemakkelijker kunnen behalen van doelstellingen kan worden gerealiseerd door de
afwijkende kennis die de organisaties binnen de samenwerking met zich meebrengen, daadwerkelijk in te
zetten. Kennisdiversiteit kent twee indicatoren: de daadwerkelijke aanwezigheid van kennisdiversiteit en het
toepassen van deze kennisdiversiteit.
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In de praktijk loopt de kennis van medewerkers van Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in
de gemeente Deventer uiteen. Dit blijkt uit het feit dat respondenten aangeven dat de kennis van Sportbedrijf
Deventer gaat over organisatorische zaken. Hiertegenover beschikken sportverenigingen over kennis in de
vorm van inhoudelijke zaken omtrent hun eigen tak van sport. Deze afwijkende kennis komt in de praktijk
goed samen, aldus de respondenten. Respondenten geven aan geen informatie nodig te hebben over het
invullen van trainingen binnen hun eigen tak van sport, maar wel over het functioneren als maatschappelijk
verantwoorde organisatie. Kennis over dit thema hebben medewerkers van Sportbedrijf Deventer alom.
Kennis over het maken van een teamindeling is niet van belang voor Sportbedrijf Deventer. Wat wel van
belang is, is de vraag omtrent sportaanbod vanuit de inwoners van de gemeente Deventer. Respondenten
geven aan dat zij met hun sportvereniging dichter bij de inwoners staan, en daardoor beter zicht hebben op
deze vraag. ‘Sportbedrijf Deventer staat open voor nieuwe ideeën, gericht op het laten bewegen van de
inwoners uit Deventer. En wij vullen dat in. Dus ik denk dat in die zin we elkaar mooi aanvullen’ (Respondent
4, persoonlijke communicatie, 11 november 2020). Respondenten geven echter wel aan dat de daadwerkelijke
toepassing van de aanwezige kennisdiversiteit in de praktijk niet altijd optimaal is. Respondenten geven aan
dat er meer resultaten behaald kunnen worden door het inzetten van de kennisdiversiteit. Uit de interviews
blijkt niet waarom het optimaal inzetten van kennisdiversiteit in de praktijk uitblijft.
Wanneer meerdere organisaties samenwerken is het ook van belang dat, naast kennisdiversiteit,
sprake is van vertrouwen. Vertrouwen kan worden getypeerd als een positief beeld van de andere organisatie,
gebaseerd op de waargemaakte positieve verwachting. Er is hierbij sprake van vertrouwen wanneer
Sportbedrijf Deventer op een positieve manier voldoet aan de verwachtingen van de sportverenigingen in de
gemeente Deventer. Respondenten geven aan dat de verwachting van de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer zich richt op het ontwikkelen van een passend sportaanbod, ofwel het verenigingsbelang. Hierbij
is de verwachting dat er samenwerking is op sportief, maar ook op maatschappelijk gebied. Omtrent de
samenwerking op sportief gebied voldoet Sportbedrijf Deventer aan de verwachtingen vanuit de
sportverenigingen. Zoals omschreven bij de onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie, zijn
medewerkers van Sportbedrijf Deventer in staat om op een passende manier te reageren op veranderingen in
de sport- en beweegsector. Respondenten geven aan inhoudelijke ondersteuning en samenwerking te ervaren,
waardoor er wordt voldaan aan de verwachting. Tevens ervaren sportverenigingen ondersteuning omtrent de
organisatorische zaken rondom sportverenigingen. Ook deze ondersteuning voldoet aan de verwachting.
‘Iedereen die betrokken is bij de samenwerking is benaderbaar en bereikbaar […] Er is oor voor de
uitdagingen die wij hebben, en proberen mee te denken met zowel de inhoudelijke als organisatorische
problemen die wij hebben’ (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 29 oktober 2020).
Er is sprake van een verminderd vertrouwen in de commerciële kant van Sportbedrijf Deventer. Zo
wordt de zaalhuur beschouwd als ‘aan de bovenkant van marktconform’ (Respondent 2, persoonlijke
communicatie, 29 oktober 2020). Het commerciële deel van Sportbedrijf Deventer wordt beschouwd als niet
open en niet eerlijk. De samenwerking met sportverenigingen wordt vanuit de commerciële kant van
Sportbedrijf Deventer benaderd als uitzendbureau die mensen levert om er zelf beter uit te komen. Het gevoel
dat er niet vanuit het verenigingsbelang gedacht wordt, zorgt voor het niet voldoen aan de verwachting
omtrent het denken vanuit het verenigingsbelang. ‘Hij wilt voor een dubbeltje op de eerste rij zitten […] Er
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wordt hierdoor duidelijk niet vanuit het verenigingsbelang gedacht, maar juist vanuit het bedrijfsbelang’
(Respondent 1, persoonlijke communicatie, 23 oktober 2020).
Omtrent het bereiken van vertrouwen is het van belang dat de bovengenoemde positieve perceptie
gedurende de samenwerking standhoudt. Respondenten geven aan dat het vertrouwen de laatste jaren erg
stabiel is geweest. Er is geen sprake geweest van teleurstellingen, omdat de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer de afgelopen jaren veelal heeft geleid tot het beter kunnen aanbieden van een sportaanbod. Een
deel van de respondenten geeft zelfs aan dat het vertrouwen met kleine stapjes is toegenomen. Vroeger was
er veelal sprake van een selectieve keus met een voorkeur voor sportverenigingen. Momenteel wordt er geen
onderscheid meer gemaakt tussen grote en kleine sportverenigingen en sportverenigingen met of zonder
sportief succes. Sportverenigingen krijgen hierdoor het gevoel dat je krijgt wat je nodig hebt. In combinatie
met de niet-selectieve voorkeur, zorgt dit voor een stijging in het vertrouwen in Sportbedrijf Deventer als
samenwerkingspartner.
De verklarende factor netwerk randvoorwaarden toont als laatste een significante, sterke samenhang
met de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente
Deventer. In de praktijk blijkt dat in deze succesvolle samenwerking twee specifieke netwerk
randvoorwaarden aanwezig zijn. In eerste instantie is er sprake van kennisdiversiteit. Medewerkers van
Sportbedrijf Deventer beschikken hierbij over kennis om sportverenigingen te kunnen ondersteunen in het
ontwikkelen van een passend sportaanbod. Sportverenigingen beschikken juist over kennis omtrent de
behoeftenvraag op het niveau van de samenleving. Deze informatie heeft Sportbedrijf Deventer nodig om
bijeenkomsten in de samenwerking te initiëren. Deze kennisdiversiteit wordt echter momenteel op een matige
manier ingezet.
Daarnaast blijkt dat er sprake is van vertrouwen in Sportbedrijf Deventer als samenwerkingspartner.
Sportverenigingen verwachten dat de samenwerking resulteert in het beter kunnen ontwikkelen van een
passend sportaanbod. In de afgelopen jaren blijkt de samenwerking met Sportbedrijf Deventer te voldoen aan
deze verwachting. Vanwege het steeds beter kunnen voldoen aan deze verwachting is het vertrouwen de
afgelopen jaren zelfs licht toegenomen. Beide mechanismen liggen daarmee ten grondslag aan de sterke
samenhang tussen de succesvolle samenwerking en de onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden.
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6. Discussie, conclusie en aanbevelingen
Dit hoofdstuk geeft de discussiepunten van dit onderzoek weer, waaruit de conclusie en aanbevelingen zullen
volgen. Als eerste wordt kritisch gekeken naar de uitvoering van dit onderzoek en worden verschillende
discussiepunten aangehaald. Vervolgens wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek.
Als laatste worden praktische aanbevelingen voor Sportbedrijf Deventer- en theoretische aanbevelingen voor
mogelijk vervolgonderzoek omschreven.

6.1

Discussie

In deze paragraaf wordt op een reflectieve manier teruggeblikt op de uitvoering van dit onderzoek in de vorm
van een discussie. De discussie bestaat uit een theoretisch- en methodologisch deel. De zowel theoretischeals methodologische implicaties hebben in meer of mindere mate gevolgen gehad op de validiteit en
betrouwbaarheid en daarmee de bruikbaarheid van dit onderzoek.

Ontbreken eenduidige definitie succesvolle samenwerking
Dit onderzoek richt zich op de mate waarin momenteel sprake is van een succesvolle samenwerking tussen
Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. In de wetenschappelijke literatuur is
geen eenduidige definitie gevonden van een succesvolle samenwerking. De definitie samenwerking en het
succes daarvan is door de loop der jaren sterk veranderd. Al met al bleek dat er sprake is van drie definities
waarbij het succes toe te schrijven was aan de uitkomsten die voortkomen uit de samenwerking, het proces
van de samenwerking of een nadruk op zowel de uitkomsten als het proces. In het onderzoek is een afweging
gemaakt tussen de verschillende definities waarbij de theoretische implicaties omtrent de beperkingen van
de definities hebben meegewogen. De daadwerkelijke vaststelling van de definitie van een succesvolle
samenwerking is hierdoor gebaseerd op de wetenschappelijke theorie. Dit heeft positieve gevolgen voor de
betrouwbaarheid van het onderzoek.

Afgeleide factoren
De verklarende factoren van een succesvolle samenwerking die in dit onderzoek getracht zijn te achterhalen,
zijn gebaseerd op een artikel van Smith, Carrol en Ashford (1995). In dit artikel worden vijf verschillende
theorieën omschreven die een eigen perceptie hebben van hoe een samenwerking in de praktijk succesvol
zou kunnen zijn. Het bleek volgens inzichten uit de wetenschappelijke theorie echter onwaarschijnlijk dat
één van de vijf theorieën een volledige verklaring kon geven voor een succesvolle samenwerking. Daarom
zijn er op basis van de verschillende theorieën, vier verklarende factoren voor een succesvolle samenwerking
opgesteld. In dit onderzoek is daarmee een combinatie van de verschillende perspectieven op
samenwerkingen gebruikt om een volledig inzicht te kunnen geven. Dit zorgt enerzijds voor een verhoogde
mate van betrouwbaarheid en validiteit. Anderzijds zorgt dit voor een selectie op voorhand van variabelen.
Er zijn in de theorie veel meer verklarende factoren te vinden dan in dit onderzoek zijn meegenomen. Deze
ontbrekende verklarende factoren kunnen evengoed een verklaring bieden voor een succesvolle
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samenwerking. Voor het onderzoek betekent dit een mindere mate van betrouwbaarheid. Simpelweg omdat
niet alle factoren meegenomen kunnen worden in dit onderzoek alsmede het tijdsbestek waarin dit onderzoek
uitgevoerd diende te worden.

Overlappende dimensies
In het ontwerpen van de meetinstrumenten bleek er in twee dimensies van verklarende factoren enige overlap
te zitten. Als eerste betrof dit sociale baten van de verklarende factor baten en vertrouwen van de verklarende
factor netwerk randvoorwaarden. Beide dimensies richten zich op het vertrouwen in Sportbedrijf Deventer
als samenwerking en vertonen daarmee op het eerste oog enige overlap. Een tweede overlapping is
geconstateerd binnen de afhankelijke variabele succesvolle samenwerking. De indicator integrerend aspect
in de dimensie uitkomstencriteria en gebruik van verschillende perspectieven in de dimensie procescriteria
vertonen enige overlap. Een concrete operationalisatie heeft ertoe geleid dat de variabelen dusdanig
geconcretiseerd waren en daarmee van elkaar te onderscheiden zijn. Deze op voorhand ogende beperking
heeft daarmee geen invloed gehad op de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek.

Vragenlijst en interviewprotocol
Het opstellen van een vragenlijst en interviewprotocol deed aanspraak op de methodologische kwaliteit van
de onderzoeker. Het zelf ontwerpen van deze meetinstrumenten heeft invloed op de betrouwbaarheid en
validiteit van het meetinstrument. Immers, een door de wetenschap gevalideerd meetinstrument kent meer
validiteit en betrouwbaarheid ten opzichte van een nog niet eerder gebruikt meetinstrument. De hoge waarden
van de Cronbach’s Alpha duiden echter op een hoge schaalbaarheid. Dit komt de validiteit en de
betrouwbaarheid van het kwantitatieve meetinstrument ten goede. De vragen binnen het semigestructureerde
interviews zijn afgeleid van de vragen uit de vragenlijst. Er kan daarmee niet direct worden gesteld dat het
kwalitatieve meetinstrument valide en betrouwbaar is, maar een positieve bijdrage levert het wel.

Respons vragenlijst en semigestructureerde interviews
De uitvoering van dit onderzoek kent twee verschillende methoden. Middels de kwantitatieve methode in de
vorm van een vragenlijst is gepoogd de invloed van de potentieel verklarende factoren op de mate van een
succesvolle samenwerking aan te kunnen tonen. Zesendertig respondenten gaven gehoor aan de oproep en
hebben de vragenlijst ingevuld. Echter een klein deel daarvan bleek valide en bruikbaar, wetende
eenentwintig respondenten. Een verklaring voor deze lage respons is te wijden aan de coronacrisis. Met
inachtneming van het feit dat bestuurders van sportverenigingen veelal op vrijwillige basis hun functie
uitoefenen, werd de vragenlijst verstuurd in de periode dat sportclubs gesloten werden op last van de
overheid. Mede hierom hebben bestuurders van sportverenigingen de mailing omtrent de vragenlijst gemist
omdat hun taken in deze periode geen doorgang vonden.
De aanvullende onderzoeksmethode in het mixed-methods design betrof een kwalitatieve
onderzoeksmethode. Hiervoor zijn vier respondenten middels een semigestructureerde opzet geïnterviewd.
Beide onderzoeksmethoden kennen daarmee een uiterst kleine steekproef. De kleine steekproef is niet direct
representatief voor de gehele populatie, maar heeft de onderzoeker wel verzadigde informatie geleverd.
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Daarom is het ondanks de kleine steekproeven gelukt om het de centrale vraag van dit onderzoek op een
valide en betrouwbare manier te kunnen beantwoorden.

Valide uitspraken ondanks lage steekproef
De kwantitatieve methode is in dit onderzoek als dominant bestempeld. Dat wil zeggen dat de uitkomsten
voortkomend uit de vragenlijst prefereerden boven de uitkomsten uit de semigestructureerde interviews. In
eerste instantie is daarom gekeken naar enige samenhang middels de data uit de vragenlijst, welke een lage
steekproef betrof. Op basis van deze lage steekproef kan worden gesteld dat de uitkomsten van de vragenlijst
mogelijk niet valide zijn. Vanwege deze lage respons zullen de resultaten van de vragenlijst bij een
vervolgonderzoek mogelijk afwijken van de huidige resultaten.
Vervolgens is verdiepend gekeken naar het oorzakelijke verband van de aangetoonde samenhang.
De steekproef omtrent de semigestructureerde interviews betrof vier respondenten. De antwoorden van de
respondenten hebben geleid tot genoeg informatie om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag.
De verzadigde antwoorden en de bewijslast vanuit twee verschillende onderzoeksmethoden resulteren
ondanks de lage respons in beide methode tot valide en betrouwbare antwoorden. Er kan daarmee worden
gesteld dat de lage respons in beperkte mate invloed heeft gehad op de uitkomsten in dit onderzoek.

Mixed-methods onderzoek
De combinatie tussen de twee onderzoeksmethoden kent een onderliggende aanleiding omtrent een te lage
respons. Ondanks het opvangen van een beperking van dit onderzoek, resulteert de combinatie tussen deze
twee onderzoeksmethoden in een positieve stimulans. Het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden
heeft ertoe geleid dat de verklaring van een succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en
sportverenigingen in de gemeente Deventer uit meerdere claims bestaat. De vragenlijst heeft geresulteerd in
resultaten omtrent het verband tussen een succesvolle samenwerking en de vier verklarende factoren.
Vervolgens hebben de semigestructureerde interviews geleid inzicht in de mechanismen die ten grondslag
liggen aan de getoonde samenhang. Het feit dat de conclusie door middel van verschillende
onderzoeksmethoden kan worden onderbouwd draagt op een positieve manier bij aan de sterkte en daarmee
betrouwbaarheid van de uitspraken.

6.2

Conclusie

De centrale vraag van dit onderzoek richtte zich op het verklaren van de mate waarin de samenwerking tussen
Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer succesvol is. Op basis van
wetenschappelijke literatuur is de definitie van een succesvolle samenwerking gedefinieerd. In deze
verkenning werd gesteld dat er sprake is van een succesvolle samenwerking wanneer deze samenwerking
zich enerzijds richt op de uitkomstencriteria en anderzijds op de procescriteria. Een succesvolle
samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer is zowel middels
de vragenlijst als de semigestructureerde interviews aangetoond. Uit beide onderzoeksmethoden blijkt dat
binnen de onderzochte samenwerking, de uitkomsten- als de procescriteria worden gerealiseerd. Na het
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constateren van een succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer is gekeken naar het verklaren van deze succesvolle samenwerking middels de
onafhankelijke variabelen.
In eerste instantie is een sterke, significante samenhang geconstateerd tussen de succesvolle
samenwerking en de onafhankelijke variabele baten. In de praktijk blijkt dat sportverenigingen economischeen sociale baten ontvangen middels het verkrijgen van ondersteuning bij het worden van een financieel
gezonde sportvereniging en het verkrijgen van kennis en diensten gericht op het creëren van een passend
sportaanbod. Tevens zijn er sociale baten aanwezig. Zo is er sprake van een groeiend vertrouwen in
Sportbedrijf Deventer als samenwerkingspartner, gebaseerd op de inhoudelijke en organisatorische kennis
bij Sportbedrijf Deventer en ervaringen uit het verleden. Daarnaast blijkt dat bij de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer betrokken personen een vorm van dankbaarheid ervaren. Deze dankbaarheid komt
veelal voort uit de neveneffecten die voortkomen uit de desbetreffende samenwerking.
Vervolgens is een matige, significante samenhang geconstateerd tussen de succesvolle
samenwerking en de onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie. Dit komt voort uit het feit dat in
eerste instantie niet geheel sprake is van kennis van actuele zaken. Op inhoudelijk gebied blijkt dat niet alle
sportverenigingen deze kennis van actuele zaken toeschrijven aan Sportbedrijf Deventer. Ook wordt de mate
van flexibiliteit ter discussie gesteld. Zo blijkt de ondersteuning omtrent problemen op de lange termijn een
momenteel ontbrekende factor. Beide mechanismen liggen daarmee ten grondslag aan de matige samenhang.
Tevens is tussen de succesvolle samenwerking en onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag
sprake van een zeer sterke, significante samenhang. Er is hierbij in eerste instantie overduidelijk sprake van
het legitimeren van zowel de frequentie van communiceren als de manier van communiceren. Deze structuur
wordt gelegitimeerd vanwege de manier waarop medewerkers van Sportbedrijf Deventer op een passende
manier zoeken naar een juiste mate van frequentie en een juiste toon van berichtgeving. Daarnaast is ook
sprake van het legitimeren van de inzet van Sportbedijf Deventer. De mate waarin medewerkers van
Sportbedrijf Deventer interesse tonen, wordt gelegitimeerd omdat er blijkbaar geen onderscheid wordt
gemaakt tussen sportverenigingen. Tevens wordt gedurende de samenwerking geïnvesteerd in onderwerpen
rondom probleemgebieden. Dit resulteert in het legitimeren van de mate waarin de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer daadwerkelijk leidt tot het behalen van doelstellingen van sportverenigingen.
Als laatste is er sprake van een sterke, significante samenhang tussen de succesvolle samenwerking
en de onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden. Er is daarbij sprake van aanwezige
kennisdiversiteit. Medewerkers van Sportbedrijf Deventer beschikken daarbij over inhoudelijke en
organisatorische kennis. Sportverenigingen daarentegen beschikken over kennis omtrent de behoeftenvraag
op het niveau van de samenleving. Echter om onduidelijke redenen blijkt dat deze kennisdiversiteit
momenteel op een matige manier wordt ingezet. In deze samenhang is ook sprake van zichtbaar vertrouwen.
Sportverenigingen verwachten dat de samenwerking met Sportbedrijf Deventer resulteert in het beter kunnen
ontwikkelen van een passend sportaanbod. In de afgelopen jaren blijkt de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer in een stijgende positieve lijn te voldoen aan deze verwachting.
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6.3

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen verschillende aanbevelingen worden gedaan, die het
succes van de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer in
de toekomst kan bevorderen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er momenteel sprake is van een succesvolle
samenwerking. De verklarende factoren zijn in de praktijk gecontroleerd. De uitkomsten bieden handvatten
voor de toekomst om dan nog beter te kunnen sturen op de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer. Het inzicht voortkomend uit dit onderzoek heeft
geleid tot de volgende aanbevelingen voor Sportbedrijf Deventer.
Het eerste advies is gericht op het beter toepassen van kennis van actuele zaken omtrent inhoudelijke
aspecten. De kennis van actuele zaken omtrent organisatorische kennis is in grote mate aanwezig.
Sportverenigingen verkrijgen kennis en informatie over het oplossen van problemen en het daadwerkelijk
kunnen functioneren als sportvereniging. Een deel van de sportverenigingen geeft echter aan weinig tot geen
inhoudelijke kennis van actuele zaken te ontvangen. Deze kennis heeft betrekking op de desbetreffende sport
van de vereniging. Dit zal sportverenigingen helpen om een meer passend sportaanbod te kunnen creëren.
Het tweede advies is gericht op een bepaalde mate van flexibiliteit. Sportverenigingen ervaren een
hoge mate van flexibiliteit op de korte termijn. Er is sprake van concrete en passende ondersteuning. Hierbij
worden veelal initiatieven georganiseerd. Sportverenigingen missen hierbij echter iemand die het voortouw
en de verantwoordelijkheid neemt op de lange termijn. Het advies voor Sportbedrijf Deventer is dan ook om
in de toekomst meer in te zetten op probleemoplossend vermogen op de lange termijn.
Het derde en laatste advies is gericht op de vertrouwensrelatie en is tweeledig. Er is sprake van een
verminderd vertrouwen in de commerciële kant van Sportbedrijf Deventer. Dit heeft een negatieve
uitwerking op de uitvoerende medewerkers van Sportbedrijf Deventer omtrent de verenigingsondersteuning
en accommodatieverhuur. Omdat deze mate van verminderd vertrouwen zich niet richt op de
samenwerkingsvormen binnen dit onderzoek, worden er geen adviezen gegeven omtrent het herstellen van
het dit vertrouwen. Tevens is er sprake van een verminderd vertrouwen in de gemeente Deventer als
beleidsmaker. De rol van de gemeente is niet zichtbaar voor sportverenigingen. Dit sluit aan op het feit dat
de uitkomsten van de samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en de sportverenigingen in de gemeente
Deventer beïnvloed worden door de externe factor in de vorm van de gemeente Deventer. In de toekomst
kan dit probleem worden voorkomen door binnen de driehoek tussen de gemeente Deventer, Sportbedrijf
Deventer en sportverenigingen uit de regio Deventer meer te organiseren. Een advies is om een sportplatform
te ontwikkelen waarbij deze drie partijen met elkaar in gesprek gaan. Hierbij krijgt de gemeente Deventer
beter inzicht in wat er speelt onder de sportverenigingen uit de regio. Tevens kan Sportbedrijf Deventer hierin
een lobbyende rol aannemen om de uitkomsten gemakkelijker te kunnen bewerkstelligen.

Vervolgonderzoek
Naast aanbevelingen in de praktijk kunnen er aanbevelingen gedaan worden gericht op een vervolgonderzoek
in de nabije toekomst. De vragenlijst van dit onderzoek is verstuurd gedurende de intelligente lockdown,
waarbij sportverenigingen stillagen en bestuurstaken geen doorgang konden vinden. Dit verklaart mogelijk
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de lage respons op de vragenlijst. Gezien de looptijd van de masterstage en de tijdsdruk om de masterthesis
succesvol af te ronden, is ervoor gekozen om de vragenlijst niet opnieuw te versturen na het heropenen van
de sportverenigingen. Omdat de Cronbach’s Alpha duidt op een valide vragenlijst, waarbij de items van de
afhankelijke- en onafhankelijke variabelen hetzelfde concept meten, kan de vragenlijst in de toekomst
opnieuw worden ingezet. Het eerste advies voor een vervolgonderzoek is dan ook om de vragenlijst in een
gunstigere periode af te nemen.
Een tweede advies omtrent vervolgonderzoek is gericht op het selecteren van de verklarende
factoren. Uit de wetenschappelijke theorie heeft de onderzoeker vier verklarende factoren afgeleid. Deze
factoren zijn zelf geselecteerd en herbergen hier enige vorm van bias in zich. Er zijn talloze andere factoren
die binnen dit onderzoek als verklarende factoren hadden kunnen dienen. In het vervolgonderzoek kunnen
daarom andere factoren worden geselecteerd die mogelijk ook een verklaring bieden voor de overwegend
succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer.
Een laatste advies is om na het doorvoeren van de gegeven adviezen te controleren of deze adviezen
daadwerkelijk hebben geleid tot verbetering. In het vervolgonderzoek dient hiervoor gekeken te worden naar
of de aanbevelingen tot verbetering hebben geleid omtrent de drie niet behaalde uitkomsten- en
procescriteria. Hierbij kan de effectiviteit van de aanbevelingen én tevens de op dat moment bestaande status
van een al dan niet succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de
gemeente Deventer worden gecontroleerd.
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Bijlagen
Bijlage 1: vragenlijst

Deze vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar hoe u de samenwerking tussen uw sportvereniging en
Sportbedrijf Deventer ervaart. Het invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten en uw deelname is geheel
anoniem. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat u antwoorden niet naar u als
respondent te herleiden zijn. Door middel van de resultaten van dit onderzoek kan Sportbedrijf Deventer in
de toekomst doelgerichter sturen op een succesvolle samenwerking met sportverenigingen in de gemeente
Deventer. Zo kan Sportbedrijf Deventer uw sportvereniging beter ondersteunen bij het bereiken van de
doelstellingen van uw sportvereniging. Uw deelname wordt erg op prijs gesteld!

De eerste vragen zijn algemene vragen over uw sportvereniging en de samenwerking met Sportbedrijf
Deventer.

1. Werkt uw sportvereniging op enige manier samen met Sportbedrijf Deventer?
o

Ja

o

Nee

2. Middels welke vorm van samenwerking werkt uw sportvereniging samen met Sportbedrijf Deventer?
o

Verenigingsondersteuning

o

Accommodatieverhuur

o

Beide

o

Geen van beide

3. Hoe lang werkt uw sportvereniging al samen met Sportbedrijf Deventer?
o

Korter dan twee jaar

o

Langer dan twee jaar en korter dan vier jaar

o

Langer dan vier jaar

4. Hoeveel leden heeft uw sportvereniging?
o

Tot en met 150 leden

o

Van 151 leden tot en met 250 leden

o

251 leden of meer
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De volgende stellingen gaan over hoe u de samenwerking tussen uw sportvereniging en Sportbedrijf
Deventer ervaart. Kies het antwoord waar u zich het meest in kan vinden.
5. Door samen te werken met Sportbedrijf Deventer …

Helemaal
mee oneens

Oneens

Oneens
noch eens

Eens

Helemaal
mee eens

… worden er nieuwe, niet eerder
gebruikte oplossingen aangereikt voor de
uitdagingen waar uw sportvereniging
mee te maken heeft
... zorgen de uitkomsten voor het
samenbrengen van vakgebieden
... worden er oplossingen aangeboden
voor uitdagingen waar uw
sportvereniging mee te maken heeft door
te kijken naar waar deze uitdagingen
vandaan komen
... worden er oplossingen aangeboden
voor uitdagingen waar uw
sportvereniging mee te maken heeft door
te kijken naar aangrijpingspunten voor
vernieuwing
... wordt er kennis uit andere
vakgebieden gebruikt in het
samenwerkingsproces
... is er wekelijks tot maandelijks contact
om een passend sportaanbod voor alle
inwoners van de gemeente Deventer te
ontwikkelen
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De volgende stellingen gaan over de baten die uw sportvereniging verkrijgt door de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer. Kies het antwoord waar u zich het meest in kan vinden.
6. Door samen te werken met Sportbedrijf Deventer …

Helemaal

Oneens

mee oneens

Oneens

Eens

noch eens

Helemaal
mee eens

... wordt er een financieel gezonde basis
bij uw sportvereniging gecreëerd
... wordt er kennis verkregen waarmee
uw sportvereniging een aantrekkelijk
sportaanbod voor inwoners van de
gemeente Deventer kan creëren
... worden er diensten verkregen
waarmee uw sportvereniging een
aantrekkelijk sportaanbod voor inwoners
van de gemeente Deventer kan creëren
... wordt er vertrouwen gecreëerd bij uw
sportvereniging in Sportbedrijf Deventer
als samenwerkingspartner
... wordt er dankbaarheid gecreëerd bij
uw sportvereniging voor de voordelen
die uw sportvereniging verkrijgt uit deze
samenwerking

De volgende stellingen gaan over de aspecten die u mogelijk aantrekkelijk vindt aan een samenwerking
met Sportbedrijf Deventer. Kies het antwoord waar u zich het meest in kan vinden.
7. Door samen te werken met Sportbedrijf Deventer …
Helemaal
mee oneens

Oneens

Oneens
noch eens

Eens

Helemaal
mee eens

... wordt er actuele kennis ingezet over
de sport- en beweegsector in het
ontwikkelen van een passend
sportaanbod voor inwoners van de
gemeente Deventer
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... wordt er passende ondersteuning
verkregen bij de uitdaging van uw
sportvereniging om een passend
sportaanbod te ontwikkelen voor
inwoners van de gemeente Deventer
... wordt er een passend advies verkregen
over de veranderende wet- en
regelgeving waar uw sportvereniging
mee te maken heeft

De volgende stellingen gaan over hoe u de structuur van de samenwerking met Sportbedrijf Deventer
en de houding van Sportbedrijf Deventer in de samenwerking ervaart en al dan niet goedkeurt. Kies
het antwoord waar u zich het meest in kan vinden.
8. De samenwerking tussen uw sportvereniging en Sportbedrijf Deventer …

Helemaal
mee oneens

Oneens

Oneens
noch eens

Eens

Helemaal
mee eens

... resulteert in een goedkeuring door uw
sportvereniging over de huidige
hoeveelheid van het contact met
Sportbedrijf Deventer
... resulteert in een goedkeuring door uw
sportvereniging over de huidige manier
van communiceren tussen uw
sportvereniging en Sportbedrijf Deventer
(denk aan mail, telefoon, nieuwsbrief,
etc)
... resulteert in een goedkeuring door uw
sportvereniging over de mate waarin
Sportbedrijf Deventer momenteel
interesse in uw sportvereniging toont
... resulteert in een goedkeuring door uw
sportvereniging over de mate waarin
Sportbedrijf Deventer momenteel een
bijdrage levert in het behalen van
doelstellingen van uw sportvereniging
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De volgende stellingen gaan over de voorwaarden waaraan de samenwerking tussen Sportbedrijf
Deventer en uw sportvereniging zou moeten voldoen om succesvol te zijn. Kies het antwoord waar u
zich het meest in kan vinden.
9. Door samen te werken met Sportbedrijf Deventer …

Helemaal
mee oneens

Oneens

Oneens
noch eens

Eens

Helemaal
mee eens

... wordt er kennis uit verschillende
invalshoeken ingezet door zowel
Sportbedrijf Deventer als uw
sportvereniging
... wordt deze kennis door uw
sportvereniging ingezet bij het
ontwikkelen van een passend
sportaanbod voor de inwoners van de
gemeente Deventer
... wordt er een positief gevoel gecreëerd
bij uw sportvereniging over het handelen
van Sportbedrijf Deventer
... houdt dit positieve gevoel over het
handelen van Sportbedrijf Deventer
gedurende de samenwerking stand

10. Welk cijfer op een schaal van een tot tien zou u de samenwerking met Sportbedrijf Deventer geven?

11. Zou u dit cijfer kunnen toelichten?

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Heel erg bedankt voor uw deelname. Als er nog
eventuele onderwerpen zijn die niet zijn behandeld, maar u wel aan de orde wilt brengen kunt u deze
opmerkingen in het onderstaande tekstvak opschrijven.
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Bijlage 2: interviewprotocol
Opening
•

Introductie onderzoek (afronding masteropleiding Bestuurskunde, onderzoek naar samenwerking
tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer)

•

Opnemen onderzoek (betrouwbaar onderzoek, bezwaar tegen opnemen?)

•

Anonimiteit (respondent blijft anoniem, vertrouwelijk omgaan met antwoorden)

•

Vragen (respondent mag gedurende het interview vragen stellen)

Introductie interview
•

Dit interview gaat over de samenwerking met Sportbedrijf Deventer. Kunt u mij vertellen hoe de
samenwerking tussen (sportvereniging) en Sportbedrijf Deventer eruitziet?

•

Indien nog niet benoemd: is er sprake van accommodatieverhuur en/of verenigings-ondersteuning?

•

Welke rol heeft uw functie in de samenwerking met Sportbedrijf Deventer?

•

Bent u vanuit uw functie bij (sportvereniging) zelf betrokken bij de samenwerking tussen
(sportvereniging) en Sportbedrijf Deventer?

Succesvolle samenwerking (Y)
•

In hoeverre was er voor de samenwerking met Sportbedrijf Deventer sprake van problemen?
Hebben jullie hiervoor aangeklopt bij Sportbedrijf Deventer?

•

In hoeverre heeft de samenwerking daadwerkelijk geleidt tot oplossingen voor deze problemen?
Hoe geven de oplossingen aangeboden door Sportbedrijf Deventer zich vorm?

•

In welke mate zijn de oplossingen vanuit Sportbedrijf Deventer vernieuwend ten opzichte van
eerdere oplossingen? Waaruit blijkt dit?

•

In hoeverre resulteert de samenwerking met Sportbedrijf Deventer in het samenbrengen van
vakgebieden? Bijvoorbeeld dat het Deventer Ziekenhuis (vakgebied zorg) samenwerkt met een
sportvereniging. Waaruit blijkt dit?

•

Op welke manier wordt er in de samenwerking met Sportbedrijf Deventer gekeken naar
problemen? Waar het probleem vandaan komt/aangrijpingspunten voor vernieuwing.

•

Kunt u mij vertellen over of er tijdens het proces van de samenwerking vanuit verschillende
perspectieven wordt gekeken naar problemen/vaak voorkomende onderwerpen/uitdagingen? Hoe
worden deze perspectieven behandeld?

•

Hoe ziet het contact tussen (sportvereniging) en Sportbedrijf Deventer eruit? Hoe vaak contact?
Hoe is er contact (mail/telefoon/bijeenkomst)?
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Baten (X1)
•

Er zijn verschillende manieren waarop sportverenigingen baat zouden kunnen hebben bij de
samenwerking met Sportbedrijf Deventer. In hoeverre verkrijgt uw sportvereniging baten uit de
samenwerking met Sportbedrijf Deventer? Welke baten levert de samenwerking op?

•

Verkrijgt (sportvereniging) diensten uit de samenwerking met Sportbedrijf Deventer om een
aantrekkelijk sportaanbod te kunnen creëren? Welke kennis wordt er vergaard? Op welke manier
kan (sportvereniging) deze diensten inzetten?

•

In hoeverre draagt de samenwerking met Sportbedrijf Deventer bij aan een financieel gezonde
basis van (sportvereniging)? Hoe/waaruit blijkt dit?

•

Verkrijgt (sportvereniging) kennis uit de samenwerking met Sportbedrijf Deventer om een
aantrekkelijk sportaanbod te kunnen creëren? Welke kennis wordt er vergaard? Op welke manier
kan (sportvereniging) deze kennis inzetten?

•

Verkrijgt (sportvereniging) diensten uit de samenwerking met Sportbedrijf Deventer om een
aantrekkelijk sportaanbod te kunnen creëren? Welke diensten worden er verleend? Op welke
manier kan (sportvereniging) deze diensten inzetten?

•

In hoeverre is er sprake van vertrouwen in Sportbedrijf Deventer als samenwerkingspartner?
Waaruit blijkt dit?

•

In hoeverre is er sprake van dankbaarheid voor de baten die (sportvereniging) verkrijgt uit de
samenwerking met Sportbedrijf Deventer? Waaruit blijkt dit?

Interpersoonlijke attractie (X2)
•

Een samenwerking aangaan kan op basis van aantrekkelijke kenmerken van een organisatie die
voordelig kunnen uitpakken voor een sportvereniging. In hoeverre heeft Sportbedrijf Deventer
aantrekkelijke kenmerken die voordelig kunnen zijn voor (sportvereniging)? Welke kenmerken zijn
dat?

•

Een mogelijk aantrekkelijk kenmerk kan zijn de kennis over actuele zaken. Waaruit blijkt dat
Sportbedrijf Deventer al dan niet kennis bezit over actuele zaken rondom de sport- en
beweegsector?

•

In hoeverre wordt deze actuele kennis over de sport- en beweegsector in de samenwerking met
Sportbedrijf Deventer ingezet? Waaruit blijkt dit?

•

Een ander mogelijk aantrekkelijk kenmerk kan de flexibiliteit van Sportbedrijf Deventer zijn. In
hoeverre kan Sportbedrijf Deventer op een passende manier reageren op problemen in de sport- en
beweegsector? Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

•

In hoeverre kan Sportbedrijf Deventer op een passende manier reageren de veranderende wet- en
regelgeving waar (sportvereniging) mee te maken heeft? Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
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Gelegitimeerd gedrag (X3)
•

Kunt u mij wat vertellen over hoe het contact tussen (sportvereniging) en Sportbedrijf Deventer
verloopt?

•

Bent u tevreden over de hoeveelheid contact? Kunt u uw antwoord toelichten?

•

Bent u tevreden over de huidige manier van communiceren? Kunt u uw antwoord toelichten?

•

Een belangrijk aspect binnen samenwerking is een bepaalde mate van tevredenheid over de
samenwerkingspartner. In hoeverre bent u tevreden over de mate waarin Sportbedrijf Deventer
momenteel interesse in (sportvereniging) toont? Kunt u dit toelichten?

•

In hoeverre bent u tevreden over de mate waarin Sportbedrijf Deventer momenteel een bijdrage
levert in het behalen van de doelstellingen van (sportvereniging)? Kunt u dit toelichten?

Netwerk randvoorwaarden (X4)
•

In hoeverre is er momenteel sprake van kennisdiversiteit? (Mogelijk uitleg begrip)

•

In hoeverre is er sprake van het inzetten van kennis vanuit verschillende invalshoeken in de
samenwerking met Sportbedrijf Deventer? Waaruit blijkt dit?

•

Wat is uw verwachting van Sportbedrijf Deventer in de samenwerking met (sportvereniging)?

•

Voldoet Sportbedrijf Deventer momenteel aan deze verwachting? Waarom wel/niet?

•

Is er momenteel sprake van vertrouwen in samenwerkingspartner Sportbedrijf Deventer? Waaruit
blijkt dit? Welke concrete aspecten dragen bij aan dit gevoel?

•

Kunt u toelichten waarom dit gevoel al dan niet standhoudt gedurende de samenwerking? Hiermee
bedoel ik te zeggen: zijn er al dan niet weinig schommelingen in dit gevoel? Welke factoren zijn
hierop van invloed?

Afsluiting interview
•

Einde interview: samenvatten antwoorden en vragen naar aspecten die mogelijk volgens de
respondent zijn vergeten

•

Bedanken deelname en verwachting afronding onderzoek vertellen
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Bijlage 3: tabellen resultaten betrouwbaarheidsanalyse meetschalen
Tabel 16: Item-Total-Statistics afhankelijke variabele succesvolle samenwerking

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted
16.6364

Scale Variance
if Item Deleted
12.052

Corrected
Item-Total
Correlation
.727

Squared
Multiple
Correlation
.784

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.790

... worden er meerdere
vakgebieden betrokken
om de doelstellingen van
uw sportvereniging te
kunnen bereiken
... worden er oplossingen
aangeboden voor
uitdagingen waar uw
sportvereniging mee te
maken heeft door te kijken
naar waar deze
uitdagingen vandaan
komen

17.0000

13.619

.689

.688

.805

16.9091

13.706

.495

.467

.837

... worden er oplossingen
aangeboden voor
uitdagingen waar uw
sportvereniging mee te
maken heeft door te kijken
naar aangrijpingspunten
voor vernieuwing

16.8636

13.171

.679

.752

.803

... wordt er kennis uit
andere vakgebieden
gebruikt in het
samenwerkingsproces
... is er wekelijks tot
maandelijks contact om zo
een passend sportaanbod
voor alle inwoners van de
gemeente Deventer te
ontwikkelen

16.7273

12.970

.713

.663

.796

17.2273

12.374

.499

.425

.849

... worden er nieuwe, niet
eerder gebruikte
oplossingen aangereikt
voor de uitdagingen waar
uw sportvereniging mee te
maken heeft

Tabel 17: Item-Total-Statistics onafhankelijke variabele baten
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Item-Total Statistics

... wordt er een financieel

Corrected

Squared

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Item-Total

Multiple

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Correlation

Deleted

17.8095

8.362

.687

.703

.811

17.7619

9.190

.470

.380

.853

17.4286

8.657

.675

.691

.814

17.3333

8.033

.715

.790

.805

17.7143

8.714

.574

.573

.833

gezonde basis bij uw
sportvereniging gecreëerd
... wordt er kennis
verkregen waarmee uw
sportvereniging een
aantrekkelijk sportaanbod
voor inwoners van de
gemeente Deventer kan
creëren
... worden er diensten
verkregen waarmee uw
sportvereniging een
aantrekkelijk sportaanbod
voor inwoners van de
gemeente Deventer kan
creëren
... wordt er vertrouwen
gecreëerd bij uw
sportvereniging in
Sportbedrijf Deventer als
samenwerkingspartner
... wordt er dankbaarheid
gecreëerd bij uw
sportvereniging voor de
voordelen die uw
sportvereniging verkrijgt
uit deze samenwerking
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Tabel 18: Item-Total-Statistics onafhankelijke variabele interpersoonlijke attractie

Item-Total Statistics

... wordt er actuele kennis

Scale

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Scale Mean if

Variance if

Total

Multiple

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Correlation

Deleted

6.9000

2.200

.615

.431

.766

6.9500

1.839

.741

.556

.629

6.8500

1.713

.611

.403

.786

ingezet over de sport- en
beweegsector in het
ontwikkelen van een
passend sportaanbod voor
inwoners van de gemeente
Deventer
... wordt er passende
ondersteuning verkregen
bij de uitdaging van uw
sportvereniging om een
passend sportaanbod te
ontwikkelen voor
inwoners van de gemeente
Deventer
... wordt er een passend
advies verkregen over de
veranderende wet- en
regelgeving waar uw
sportvereniging mee te
maken heeft
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Tabel 19: Item-Total-Statistics onafhankelijke variabele gelegitimeerd gedrag
Item-Total Statistics

... resulteert in een

Corrected

Squared

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Item-Total

Multiple

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Correlation

Deleted

11.0000

4.737

.731

.581

.753

10.6000

5.832

.483

.383

.850

10.8000

4.063

.758

.606

.731

11.1000

3.779

.704

.645

.769

goedkeuring door uw
sportvereniging over de
huidige hoeveelheid van
het contact met
Sportbedrijf Deventer
... resulteert in een
goedkeuring door uw
sportvereniging over de
huidige manier van
communiceren tussen uw
sportvereniging en
Sportbedrijf Deventer
(denk aan mail, telefoon,
nieuwsbrief, etc)
... resulteert in een
goedkeuring door uw
sportvereniging over de
mate waarin Sportbedrijf
Deventer momenteel
interesse in uw
sportvereniging toont
... resulteert in een
goedkeuring door uw
sportvereniging over de
mate waarin Sportbedrijf
Deventer momenteel een
bijdrage levert in het
behalen van doelstellingen
van uw sportvereniging
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Tabel 20: Item-Total-Statistics onafhankelijke variabele netwerk randvoorwaarden
Item-Total Statistics

... wordt er kennis uit

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Multiple

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Correlation

Deleted

11.1000

2.095

.631

.654

.727

11.2000

2.484

.508

.498

.785

10.9000

2.305

.570

.742

.757

10.7500

2.303

.722

.803

.689

verschillende
invalshoeken ingezet
door zowel
Sportbedrijf
Deventer als uw
sportvereniging
... wordt deze kennis
door uw
sportvereniging
ingezet bij het
ontwikkelen van een
passend sportaanbod
voor de inwoners
van de gemeente
Deventer
... wordt er een
positief gevoel
gecreëerd bij uw
sportvereniging over
het handelen van
Sportbedrijf
Deventer
... houdt dit positieve
gevoel over het
handelen van
Sportbedrijf
Deventer gedurende
de samenwerking
stand
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Bijlage 5: plot eerste assumptie valide regressieanalyse
Tabel 21: plot afhankelijke variabele en onafhankelijke variabelen

Legenda
•

X-as: onafhankelijke variabele (baten, interpersoonlijke attractie, gelegitimeerd gedrag en netwerk
randvoorwaarden

•

Y-as: afhankelijke variabele (succesvolle samenwerking)
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