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De wereld verandert 



Moet de Sport veranderen? 



“You need oxygen, you need change, 
 You need a churn of People coming in. 

Sport doesn’t have the Monopoly of Wisdom 
and it does need to reach out” (S. Coe - IAAF) 

“Ik hoop dat mensen zich 
realiseren dat de tijd echt 
anders is en dat de sport 
wat slagen moet maken 
om zich aan te passen .” 

(R. Roelfzema – 
Sport&Zaken)  “Als we niets doen 

loopt het huidige 
systeem vast.”  

(G. Dielessen – NOC*NSF) 

aan te passen 

systeem vast 

a churn of People coming in 



VSF 

Bonden 

Regio’s 

Verenigingen 

Sporters 

VSF 

Bonden 

Regio’s 

Verenigingen 

Sporters 

VSF 

Bonden 

Regio’s 

Verenigingen 

Sporters 

BOC 

Bonden 

Regio’s 

Verenigingen 

Sporters 

EOC Asia Americas Africa Oceania 

NOC*NSF en NL Sport 

NOC*NSF 

Bonden 

Regio’s 

Verenigingen 

Sporters 

D
e
z
e
 
f
o
t
o
 
v
a
n
 
O
n
b
e
k
e
n
d
e
 
a
u
t
e
u
r
 
i
s
 
g
e
l
i
c
e
n
t
i
e
e
r
d
 
o
n
d
e
r
 
C
C
 
B
Y
-
S
A 

& 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kenmerken Vereniging 

• Gesloten vereniging, open achterban 

• Brancheorganisatie én koepel 

• Sterk cultuur gedreven 

• Invloed commercialisering 

• Spanning tussen autonomie en 
maatschappelijke rol 







In Nederland: 

Wapenfeiten 

1. Team NL sponsoring 
2. Open Sport University 
3. Sportify app 
4. Shared Service Centre 
5. Innovation Playground 
6. Lobby 

Narratieven van verandering 

1. Transparantie 
2. Vaste structuren en Systeem- 

denken verwerpen 
3. Gedeelde verantwoordelijkheden 
4. Dienend Leiderschap 
5. Samenwerking en Kennisdeling 
6. Persoonlijke groei centraal stellen 
7. Diversiteit aan de top 
8. Creativiteit en Idealisme opwekken 
9. Ondernemerschap stimuleren 

Het verhaal van NL Sport 



How can the Transition project be 
successful in changing the Culture of 

Leadership in the Netherlands’ 
Organized Sport Sector? 

GOVERNANCE 

LEiDERSCHAP 

PIRAMIDE SAMENWERKING 
GEDEELDE 

VERANTWOORDELIJKHEID 

HIERARCHISCH TRANSACTIONEEL TRANSFORMATIONEEL 



Hoe zit dat in jouw sector? 



Het Onderzoek 

• 3 inleidende 
interviews 

• 3 Focus Group 
interviews met 
huidige en 
toekomstige leiders 

• 110 Vragenlijsten van 
bestuurders en 
medewerkers 

• Narrative Analyses 

 

LITERATURE 
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FOCUS GROUPS 
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Huidige leiders willen 
‘Status Quo behouden’ 

Governance structuur 
faciliteert 

‘Transactioneel gedrag’ 

Niet aanwezig: 
 

‘Transformationele 
aanpak’ 
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Wat in de weg zit 

NOC 

Bonden 

Regio’s 

Verenigingen 

Sporters 

Mensen 

Waarden 

Gedrag 

Normen 



Over leiderschap (Freek Peters) 

• Opschaling, onzekerheid, turbulentie, disrupties 

• Een ‘open huis’ 

• Virtuele verbindingen en loyaliteiten 

• Nieuwe vormen van werken en samenwerken 

• Diversiteit - in de 
volle breedte 

• Ethiek, integriteit, 
reputatie, 
zingeving 

Bron: Freek Peters, Three Generations of Leadership qualities, 2016 



Over Veranderen (Schein, Braun, Kotter) 

• Cultuur is het product van de lessen die een groep leert als ze een 
probleem oplost (E. Schein) 

• Personen met een hoge status bepalen de normen en waarden voor 
de groep (Braun&Kramer) 

• Als je cultuur wilt veranderen zijn zelfreflectie, moraal en ethiek 
cruciaal… Corporate Cosmology is een krachtig wapen… (B&K) 

• Rolverdeling, rituelen, onzekerheden managen en leren in liminale 
fase bepalen het succes in verandering (B&K) 

• Veranderprocessen gaan door een aantal fases die een aanzienlijke 
hoeveelheid tijd beslaan, waarin geen shortcuts mogelijk zijn (J.P. 
Kotter) 



Narrative Analyses 

BESTUREN 

• Kunnen ruimte maken 
• Moeten verbinden en Inspireren 
• Zouden diverser moeten worden 

“De vraag is of de huidige leiders de 
vaardigheid hebben om in de nieuwe 

ontwikkelingen te stappen en daarin van 
meerwaarde te zijn.” 



Narrative Analyses 

YOUNG PROFESSIONALS 

• Kunnen de verandering zijn 
• Moeten verantwoordelijkheid nemen 
• Kunnen bruggen bouwen 

“Je kunt een groep 
jonge mensen in je 
organisatie hebben 

met briljante ideeën, 
maar uiteindelijk zijn 

ze afhankelijk van 
steun uit de top om ze 
te kunnen uitvoeren.”  

“Uiteindelijk vind ik een 
functietitel of status totaal 
niet van belang. Ik wordt 

gelukkig van iets te 
kunnen doen met de 

vaardigheden en ideeën 
die ik heb.” 



Narrative Analyses 

MANAGERS 

• Kunnen ‘Empoweren’ 
• Zouden mensen moeten 

laten groeien 
• ‘Should Walk the Talk’ 

“Misschien is diversiteit aan de 
top wel een essentieel onderdeel 
van de culturele verandering die 

we nastreven.” 

“Het is de taak van leiders om niet aleen 
te stimuleren, maar ook om de weg vrij 

te maken voor werknemers om zelf 
initiatief te nemen.”  



1. Voeg een verhaallijn toe over Transparantie, Integriteit en Ethiek 

2. Ontwikkel kennis en training in verschillende leiderschaps stijlen 

3. Verzamel succesverhalen als bewijs van nieuwe cultuur 

4. Betrek nieuwe generaties bij het oplossen van ‘echte problemen’ 

5. Werk om de huidige structuren ipv ze te veranderen 

6. Cultiveer meer diversiteit aan de top 

7. Organiseer cultuurverandering in ‘Unfreeze/Change/Refreeze’ 
processen 

 

So, what next? 



Transitie in Sport NL 
July 2015 May 2017 

Inspire Contemplate Implement Nurture 

NL Sport 
Transition Project 

Game 
Changing 
Projects 

Changing 
Behavior 

and 
Culture 

GOALS 

Dream Team 

Now 



1. Verandering wordt vormgegeven vanuit huidig leiderschap 

2. Afstand tussen lagen in de piramide: cultuur komt ook van onderaf 

 

 

 

Gevaar op de loer 
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So, what next? 

“We are what we repeatedly do. 
Excellence then, is not an act, 

but a habit.” 
-Aristotle- 


