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Samenvatting
In opdracht van Transferpunt Sport (TPS) en de Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft kwalitatief
onderzoek plaatsgevonden om de exacte bijdrage van de gemeente Arnhem aan het OP2028 vast te
kunnen stellen. De hoofdvraag luidde hier als volgt: Hoe kan de gemeente Arnhem in haar beleid
optimaal aansluiten op de ambities van het Olympisch Plan 2028?
Het doel van het Olympisch Plan 2028 (OP2028) is om met sport in de volle breedte héél Nederland
naar Olympisch niveau te brengen. Met als mogelijk resultaat dat de Olympische en Paralympische
Spelen in 2028 in Nederland zullen plaatsvinden.
Het OP2028 is een aaneenschakeling van samenhangende deelprojecten, gegroepeerd rondom acht
ambities: Topsport, Breedtesport , Sociaal-maatschappelijk, Welzijn, Economisch, Ruimtelijk,
Evenement en Media-aandacht. In de eerste plaats gaat het erom tot aan 2016 het sportklimaat in
heel Nederland te optimaliseren. Hier spelen gemeenten een essentiële rol. Het verwezenlijken van
de ambities lukt alleen als gemeenten hier actief aan meewerken (VNG, 2011).
Gemeenten moeten binnen hun beleid in overeenstemming komen over de wijze waarop het
OP2028 zijn weerslag krijgt binnen de verschillende terreinen van het lokale beleid. Beleid kan hier
gezien worden als het plan waarmee inhoud wordt gegeven aan de wijze waarop het
overheidsorgaan, de gemeente, ontwikkelingen in de samenleving die zij gewenst of ongewenst vindt
tracht te beïnvloeden.
Om in kaart te brengen hoe gemeenten binnen hun beleid kunnen bijdragen aan de ambities van het
OP2028 heeft de Vereniging Sport en Gemeenten drie verschillende modellen ontwikkeld: het
Sportstimuleringsmodel, het Sociale ontwikkelingsmodel en het Economische ontwikkelingsmodel,
die samenkomen in een vierde model: het integrale VSG-model. Met hantering van het integrale
VSG-model kunnen gemeenten bijdragen aan alle ambities van het OP2028 (de gewenste situatie).
Binnen het onderzoek is er sprake van een ‘gap analysis’ in probleemanalytische zin en in
diagnostische zin. In dit geval laten de resultaten van het onderzoek zien, naast de spanning tussen
de feitelijke en gewenste situatie, wat de oorzaak is van het probleem om vervolgens tot de
desbetreffende aanbevelingen te komen, met als uiteindelijke doel de feitelijke situatie naar de
gewenste situatie te brengen.
De feitelijke situatie is in kaart gebracht aan de hand van twee onderzoeksmethoden:
1. Een inhoudsanalyse van het huidige beleid van de gemeente Arnhem (25 beleidsnota’s);
2. Vier semigestructureerde diepte-interviews: drie beleidsmedewerkers en één uitvoerende
medewerker.
Middels deze methoden is achterhaald op welke wijze de gemeente Arnhem in haar huidige beleid
invulling geeft aan het integrale VSG-model en welke mogelijkheden en beperkingen de gemeente
heeft om bij te dragen aan de ambities van het OP2028.
Uit de inhoudsanalyse en diepte-interviews komt naar voren dat de gemeente Arnhem met haar
beleid ruimschoots invulling geeft aan het Sportstimuleringsmodel. De gemeente zet in haar beleid al
jaren in op ‘sportondersteuning’ en geeft daar tevens onbewust invulling aan het facet
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‘accommodatiebeleid’. Het Sociale ontwikkelingsmodel wordt daarentegen niet volledig ingevuld. De
gemeente Arnhem vernoemt minimaal in haar beleid dat zij sporten en bewegen als middel gebruikt
ter bevordering van de gezondheid van de Arnhemse bevolking. Bovendien zet de gemeente sport en
bewegen in geringe mate in voor de economische doeleinden van Arnhem. Dit betekent dat de
gemeente Arnhem nog onvoldoende invulling geeft aan het Economische ontwikkelingsmodel.
Allesomvattend geeft de gemeente Arnhem invulling aan de ambities: Breedtesport, Ruimtelijk en
Sociaal-maatschappelijk en in mindere mate aan de ambities: Welzijn, Topsport, Evenementen,
Media-aandacht en Economisch.
Binnen het onderzoek is tevens het huidige beleidsvormingsproces van de gemeente Arnhem
onderzocht. Hier kwamen als aandachtspunten naar voren dat het huidige beleid zich kenmerkt als
een langdurig proces, een zogenaamde ‘politieke strijd’, met verscheidene heersende belangen,
waarin nog regelmatig in hokjes wordt gedacht en nog weinig commitment en kennis is over het
OP2028 binnen de verschillende diensten van de gemeente.
De resultaten en conclusies van het onderzoek leiden tot 12 aanbevelingen. In het kader van het
huidige beleid van de gemeente Arnhem volgen hier de eerste vier aanbevelingen:
1. Er dient binnen de gemeente Arnhem meer inhoudelijke kennis te komen over het OP2028
en de meerwaarde van dit plan voor een gemeente.
2. Er dient een integrale vertaling van het OP2028 naar lokaal niveau gemaakt te worden.
3. Er dient een sturend orgaan te komen.
4. Er dient geïnvesteerd te worden in het OP2028.
Met betrekking tot het invullen van het integrale VSG-model om op deze wijze bij te dragen aan alle
ambities van het OP2028 zijn acht aanbevelingen geformuleerd:
Sportstimuleringsmodel
 Sportondersteuningsbeleid:
Aanbeveling 5. Kies de kernsporten van de gemeente Arnhem.
 Accommodatiebeleid:
Aanbeveling 6. Stel een concreet accommodatiebeleid op.
Sociaal ontwikkelingsmodel
 Maatschappelijke betrokkenheid:
Aanbeveling 7. Formuleer concrete beleidsoutput voor de komende jaren.
 Sport, bewegen en gezondheid:
Aanbeveling 8. Zet in op het gezondheidsaspect van sporten en bewegen.
Economisch ontwikkelingsmodel
 Citymarketing:
Aanbeveling 9. Geef sport een prominentere plek onder de heersende waarden.
Aanbeveling 10. Zoek uit hoe sport behulpzaam kan zijn voor de marketingstrategie van de
stad.
 Innovatie:
Aanbeveling 11. Ga een concreet samenwerkingsverband aan met Papendal.
 Werkgelegenheid:
Aanbeveling 12. Breng de werkgelegenheid in de sport in kaart.
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Summary
Qualitative research has taken place commissioned by Transferpunt Sport and the Gelderse Sport
Federation to determine the exact contribution of Arnhem to the OP2028. The research question
hereby was the following: How can the city of Arnhem fit the ambitions of the Olympic Plan 2028
optimally in her policy?
The aim of the Olympic plan 2028 (OP2028) is to bring sport throughout the Netherlands to Olympic
level. With the Olympic and Paralympic games in the Netherlands in 2028 as possible result.
OP2028 has been grouped around eight ambitions: Topsport, Amateursport, Social, Public welfare,
Economic, Town and Country planning, Event and Media ambitions. Firstly, until 2016 the main goal
is to optimize the sport climate in the Netherlands. Municipalities play an essential role in this
process. Realizing the eight ambitions will only succeed if municipalities cooperate (VNG, 2011).
Municipalities must agree within their policy how the OP2028 gets reflected in the various areas of
local policy. Policy can be seen as the plan with which the municipality influences social
developments in the society which she wishes to change.
To map how municipalities can fit the ambitions of the OP2028 in their policy the ‘Association Sport
and Municipalities’ (in Dutch known as: VSG) has developed three different models: the Sport
stimulation model, the Social development model and the Economic development model, which
meet in a fourth model: the Integrated VSG-model. With handling of the integrated VSG-model
municipalities can contribute to all ambitions of OP2028 (the desired situation).
This research is a gap analysis in analytic problem sense and in diagnostic sense. In this case the
results of the research show, besides the tension between the actual and desired situation, what the
cause of the problem is. This is to make recommendations and to transform the current situation of
the city Arnhem to the desired situation.
The current situation has been examined by two research methods:
1. A contents analysis of the current policy of Arnhem (25 policy note)
2. Four semi-structured interviews: three policy employees and one employee of the Sports company
of the municipality.
Through these methods has been researched how the policy of Arnhem follows the integrated VSGmodel and which possibilities and limitations the municipality has to the ambitions of OP2028.
The contents analysis and semi-structured interview shows that the municipality of Arnhem with its
policy gives great interpretation to the Sport stimulation model. For years the municipality sets its
policies to ‘sport support' and unaware it also gives meaning to the aspect ‘accommodation policy’.
The social development model is however not fully completed. The city of Arnhem appoints in its
policy hardly sport and exercise as a means to promote the health of the population of Arnhem.
Moreover, the municipality uses sport and moves merely in small degree for economic aims of the
city of Arnhem. This means that the municipality still gives insufficient interpretation to the economic
development model. Comprehensive, Arnhem gives meaning to the Amateursport, Social and Town
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and Country planning ambitions of the OP2028 and in a lesser extent to the Topsport, Public welfare,
Economic, Event and Media ambitions.
Within the research the current policy-making process of municipality Arnhem has also been
examined. This revealed that the current policy characterises itself as a long-term process, so-called
`political battle', with different dominating interests, in which still regularly is thought in boxes and in
which there is still little commitment and knowledge concerning the OP2028 within the different
departments of the policies.
The results and conclusions of the research lead to 12 recommendations. Within the framework of
the current policy of the municipality of Arnhem the first four recommendations are:
1. Within the municipality of Arnhem there must come more substantive knowledge
concerning the OP2028 and the appreciation of this plan for a municipality.
2. There must be made an locally integrated translation of the OP2028.
3. There must be a governing body.
4. There must be invested in the OP2028.
Regarding filling in the integrated VSG-model to contribute to all ambitions of OP2028 eight
recommendations have been formulated:
Sport stimulation model
 Sport support policy:
Recommendation 5. Choose the core sports of municipality of Arnhem.
 Accommodation policy:
Recommendation 6. Design a concrete accommodation policy.
Social development model
 Community involvement:
Recommendation 7. Formulate concrete policy output for the coming years.
 Sports, moving and health:
Recommendation 8. Invest in the health aspect of sports and moving.
Economic development model
 Citymarketing:
Recommendation 9. Give sports a more prominent spot under the dominating values.
Recommendation 10. Investigate how Sports can be helpful to the marketingstrategie of the
city.
 Innovation:
Recommendation 11. Contract a concrete cooperation with Papendal.
 Employment:
Recommendation 12. Map the employment in the sportsection.
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Voorwoord
Deze scriptie vormt mijn eindproduct voor de opleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM)
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen.
In opdracht van Transferpunt Sport heb ik gedurende zes maanden in samenwerking met
derdejaarsstudent, Linda Stolk, gewerkt aan een afstudeeronderzoek voor de Gelderse Sport
Federatie. Ik heb getracht in dit onderzoeksrapport een helder advies te formuleren over hetgeen
wat de gemeente Arnhem kan ondernemen om haar huidige beleid optimaal te laten aansluiten op
de ambities van het OP2028.
Als SGM-er was het uiterst interessant om met zo’n actueel onderwerp als het OP2028 aan de slag te
gaan. Ik heb gedurende mijn onderzoek een visie kunnen vormen omtrent de ‘werkbaarheid‘ van dit
multi-dimensionale plan voor gemeenten. Dit zie ik als een meerwaarde voor mijn verdere loopbaan
als SGM-er. Bovendien heb ik veel kennis vergaard over beleidsvorming binnen gemeenten en ben
me nu volledig bewust van de rol van gemeenten binnen het beroepenveld van een SGM-er.
Hetgeen wat me gedurende deze periode vooral is bijgebleven waren de woorden van Rob ter Horst:
“Je mag af en toe best wel wat meer in jezelf geloven”. Deze woorden waren voor mij een echte
eyeopener en ik besef me op het moment dat ik dit voorwoord schrijf dat ik volledig achter dit
eindproduct sta.
Zoals eerder aangegeven heb ik gedurende deze periode samengewerkt met Linda Stolk. Ik wil haar
heel erg bedanken voor haar inzet. Linda verdient veel credits voor haar open en flexibele houding
tijdens samenwerkingsverbanden, het altijd nakomen van afspraken en haar kennis die zij heeft
kunnen toepassen vanuit haar minor ‘Strategisch sportmanagement’, waar zij al uitgebreid kennis
had gemaakt met het OP2028 en het integrale VSG-model.
Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan Transferpunt Sport, Rob ter Horst, voor het feit dat ik het
afstudeeronderzoek bij zijn kenniscentrum mocht volbrengen. Daar wil ik tevens de Gelderse Sport
Federatie en de gemeente Arnhem voor bedanken. De Gelderse Sportfederatie heeft Linda en mij
gedurende het onderzoek een zeer prettige werkplek aangeboden op het hoofdkantoor te Arnhem.
Ronald van Tol, teammanager advies & onderzoek van de Gelderse Sport Federatie, heeft ons als
onderzoekers altijd te woord gestaan met betrekking tot de gemeente Arnhem. Het contact met de
gemeente Arnhem is een op prettige wijze door hem opgezet, waardoor wij op zelfstandige wijze het
onderzoek bij de gemeente konden volbrengen. Dank gaat tevens uit naar Desiree Ockers,
beleidsadviseur Sport en contactpersoon binnen de gemeente Arnhem. Ik ben erg dankbaar voor de
wijze waarop ik ben geholpen om het onderzoek voor de gemeente Arnhem uit te voeren en bedank
hierbij ook de respondenten die mij en Linda te woord hebben gestaan.
Tenslotte gaat mijn dank uit naar Kasper Bakker, de begeleidend docent van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen, voor zijn hulp gedurende deze periode. Kasper heeft zich begripvol en
behulpzaam opgesteld, waardoor ik altijd met vragen bij hem terecht kon. Kasper is een expert in zijn
vak en kon mij op lastige momenten verschillende oplossingen aanreiken, wat mij als SGM-er heeft
verrijkt: bedankt Kasper. In het bijzonder wil ik mijn vriend bedanken voor zijn persoonlijke steun.
Sophie Burgers
Juni 2011
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1.

Inleiding

In dit eerste hoofdstuk worden de achtergronden van het onderzoek in kaart gebracht. Allereerst
wordt de aanleiding van het onderzoek toegelicht. Daarna wordt binnen het projectkader de context
van het onderzoek beschreven, waarin de opdrachtgevers aan bod komen en kort een beeld is
geschetst van de gemeente Arnhem. Hierna wordt ingegaan op de probleemstelling van het
onderzoek die is onderverdeeld in een doelstelling, een vraagstelling en deelvragen. Vervolgens
worden de begrippen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek gedefinieerd in verschillende
deelparagrafen. Het onderzoeksmodel dat ten grondslag ligt aan dit onderzoek wordt daarna
toegelicht en de relevantie van het onderzoek voor de opdrachtgevers. Tot slot sluit het hoofdstuk af
met een leeswijzer die de opbouw van de rapportage uiteenzet.

1.1

Aanleiding

Het OP2028 ademt ambitie. Het doel van het plan is om met
sport in de volle breedte héél Nederland naar Olympisch
niveau te brengen. Met als mogelijk resultaat dat de
Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland
zullen plaatsvinden. Het OP2028 is een aaneenschakeling van
samenhangende deelprojecten, gegroepeerd rondom acht
ambities: Topsport, Breedtesport , Sociaal-maatschappelijk,
Welzijn, Economisch, Ruimtelijk, Evenement en Mediaaandacht. In de eerste plaats gaat het erom tot aan 2016 het
sportklimaat in heel Nederland te optimaliseren. Hier spelen
gemeenten een essentiële rol. Het verwezenlijken van de
ambities zoals beschreven in het OP2028 lukt alleen als
gemeenten hier actief aan meewerken (VNG, 2011).
Afbeelding 1. OP2028

Met dit uitgangspunt heeft TPS vanaf februari 2010 tot juni 2010 onderzoek gedaan naar het lokaal
beleid van gemeenten in Gelderland. In dit onderzoek is bij alle 56 gemeenten onderzocht of
gemeenten in het bezit zijn van een sportnota en of dit beleid aansluit op het OP2028. Het onderzoek
schetste in het kader van het OP2028 een helder beeld van het lokale sportbeleid van Gelderse
gemeenten (Brounen, 2010). Nu is in opdracht van TPS en de GSF een verdiepingsslag gevraagd ten
opzichte van het voorgaande onderzoek om de exacte bijdrage van de Gelderse gemeenten aan het
OP2028 vast te kunnen stellen. Deze analyse diende zich niet te beperken tot de sportnota van een
gemeente, maar alle beleidsterreinen dienden hierbij te worden betrokken. Zodoende vroeg dit om
een integrale analysemethode waarbij het gemeentelijk beleid kwalitatief getoetst werd op de mate
waarin dit beleid aansluit op de ambities van het OP2028. Dit is geschied met behulp van het
‘integrale VSG-model’ (een nadere toelichting van dit model volgt in paragraaf 2.3).
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1.2

Projectkader

1.2.1

Transferpunt Sport

Het onderzoek is voor TPS ten uitvoer
gebracht. TPS is gevestigd in het Instituut
voor Sport- en Bewegingsstudies van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
te Nijmegen. TPS richt zich op de samenwerking en kennisuitwisseling tussen sport en onderwijs. De
initiatiefnemers van TPS voorzien dat TPS (aanbod) een bijdrage kan leveren aan het realiseren van
hun sport- en bewegingsdoelstellingen (vraag). Specifiek gaat het daarbij om het vergroten van de
lokale sportparticipatie, het versterken van de verenigingen en het vernieuwen van het sportaanbod
(TPS, 2011). Bij het matchen van vragen van sportorganisaties en aanbod werkt TPS nauw samen
met organisaties als Sportservice Nijmegen, NOC*NSF, ROC / Cios en Kandinsky college. Na matching
van vraag en aanbod kan TPS ook zorg dragen voor een succesvolle uitvoering of implementatie.
Zodoende speelt TPS een belangrijke faciliterende en coördinerende rol voor sportorganisaties (voor
meer informatie over TPS zie: Bijlage 1. ‘Transferpunt Sport’).
1.2.2

Gelderse Sport Federatie

TPS heeft het onderzoek verricht in
samenwerking met de GSF. De GSF is de
belangrijkste uitvoerder van het sportbeleid in
de provincie Gelderland. De GSF helpt
gemeenten, sportverenigingen en het
bedrijfsleven bij het maken van beleid en het
uitvoeren ervan. Het pand van de GSF is
gevestigd in Arnhem. Daar werken momenteel ruim 50 mensen, waaronder zich o.a.
bewegingsconsulenten bevinden die dagelijks de provincie in gaan om sport en beweging te
stimuleren. De missie van de GSF luidt als volgt: “De GSF is dé coach in Gelderland voor overheden,
sportverenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties. Samen krijgen we alle mensen in
Gelderland in beweging. Samen stimuleren we een leven lang sporten en bewegen.” (GSF, 2011)
1.2.3

Gemeente Arnhem

Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de
gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem behoort
tot de Gelderse alliantie, bestaande uit de acht
grootste gemeenten van Gelderland. Zij hebben zich
geschaard achter de ambities en doelstellingen van
het OP2028 en trachten met het zicht op 2016 op
lokaal niveau het gewenste sportklimaat te creëren.
De gemeente Arnhem is de hoofdstad van de
provincie Gelderland. Arnhem heeft een oppervlakte
van 10.153 km² en 148.073 inwoners.

Afbeelding 2. Sportweek 2010
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Arnhem staat hiermee op de derde plaats van grootste gemeenten in Gelderland. De gemeente
Arnhem is actief bezig met het creëren van een nieuwe sportvisie voor haar stad. Voor de gemeente
heeft sport en bewegen een belangrijke maatschappelijke functie en is sport meer dan sport alleen.
Sport is volgens de gemeente Arnhem een onmisbare factor bij de ontwikkeling van een écht
gezonde, levendige, sociale en aantrekkelijke stad. Inmiddels heeft de gemeente vijf beleidsdoelen
opgesteld die ze de komende jaren willen gaan uitwerken (Arnhem, 2011):
1. Vitalere sportverenigingen en sportorganisaties (inclusief stichtingen).
2. Bewegen en sporten beter bereikbaar voor iedereen, met speciale aandacht voor de jeugd.
3. Meer aandacht voor de relatie tussen breedtesport en (sub)topsport.
4. Meer sportiviteit en respect binnen de sport.
5. Kwalitatief goede en laagdrempelige sportaccommodaties.
Deze doelen zullen worden uitgewerkt in een integrale visie ‘Sport & Bewegen’. Het is de bedoeling
dat dit een meerjarig perspectief wordt, waarbij gedacht wordt aan een periode van tien jaar. Het
volgende liet sportwethouder Gerrie Elfrink (2011) weten: “Arnhem heeft alles in zich om een echte
sportstad te worden. Als één van de vijf steden in ons land hebben we een CIOS, als één van de vier
steden een centrum van topsport en onderwijs, op Papendal. De vitale sportvereniging biedt de beste
basis voor de breedtesport.” (Voor meer informatie over de gemeente Arnhem zie bijlage 2.
‘Gemeente Arnhem’)

1.3

Probleemstelling

De probleemstelling bestaat uit de onderdelen: onderzoeksdoelstelling en vraagstelling. Hier heeft
de onderzoeker zichzelf de vraag gesteld: waartoe leidt mijn onderzoek en wat wordt exact
onderzocht?
1.3.1

Onderzoeksdoelstelling

De doelstelling van het onderzoek luidde als volgt:
Binnen een afstudeerperiode van 5 maanden in opdracht van Transferpunt Sport middels kwalitatief
onderzoek tot een onderzoeksrapport komen voor de Gelderse Sport Federatie welke in het kader van
het Olympisch Plan 2028 inzicht verschaft in het huidige beleid van de gemeente Arnhem en wat de
gemeente dient te ondernemen om dit beleid aan te laten sluiten op de ambities van het Olympisch
Plan 2028 en middels deze weg een bijdrage te leveren aan de realisatie van het Olympisch Plan
2028.

1.3.2

Vraagstelling

De onderzoeker heeft zichzelf de volgende hoofdvraag gesteld:
Hoe kan de gemeente Arnhem inzake haar beleid optimaal aansluiten op de ambities van het
Olympisch Plan 2028?
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1.3.3

Deelvragen

De deelvragen hebben de onderzoeker geholpen om gedurende het onderzoek de hoofdvraag te
beantwoorden.
Theoretische vraagstelling: Wat is vanuit de theorie bekend over gemeentelijk beleid in het kader van
het OP2028?
Deelvragen:
Wat houdt het OP2028 in?
Wat zegt de theorie over beleid?
Wat betekent het OP2028 voor gemeentelijk beleid?
Wat zegt de theorie over beleidsvorming?
Wat is het integrale model van de Vereniging Sport en Gemeente (VSG)?
Empirische vraagstelling: Wat is de feitelijke situatie van het beleid van de gemeente Arnhem in het
kader van het OP2028?
Deelvragen:
Op welke wijze wordt door de gemeente Arnhem in haar beleid invulling gegeven aan de
verschillende facetten van het integrale VSG-model?
Welke mogelijkheden en beperkingen ziet de gemeente Arnhem om haar beleid optimaal te
laten aansluiten op de ambities van het OP2028?
Analytische vraagstelling: Hoe verhouden de feitelijke en gewenste situatie zich tot elkaar?
Deelvragen:
Wat dient de gemeente Arnhem in het kader van haar huidige beleid te ondernemen om
optimaal aan te sluiten op de ambities van het OP2028?

1.4

Onderzoeksmodel

Een onderzoeksmodel geeft in één oogopslag, schematisch weer, op welke wijze een onderzoek is
opgebouwd (Verschuren & Doorewaard, 2007). In afbeelding 3 is het onderzoeksmodel weergegeven
die ten grondslag ligt aan dit onderzoek.
(a)

Theorie
BELEID
Theorie

(b)

(c)

(d)

Feitelijke situatie
=

Gemeentelijk beleid
Inhoudsanalyse
Diepte-interviews

OLYMPISCH PLAN
2028

Analyse
Resultaten

Conclusie

Aanbevelingen

Theorie
VSG-MODEL

Gewenste situatie
=

Vooronderzoek

Olympisch Plan
2028

Afbeelding 3. Onderzoeksmodel
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Toelichting: De voorstudie vormde zich door bestudering van wetenschappelijke literatuur over
beleid, het OP2028 en het integrale VSG-model en oriënterende gesprekken (vooronderzoek)
hierover met deskundigen uit het werkveld (a). De hieruit gevormde inzichten in de praktijksituatie
zijn gebruikt als invalshoek tijdens het onderzoeken van de empirie (b). Vervolgens kwamen hieruit
criteria waaraan het huidige beleid van de gemeente Arnhem zou moeten voldoen, gezien vanuit de
gewenste situatie, geëvalueerd tegen de feitelijke situatie (c). Dit resulteerde in uiteindelijke
aanbevelingen voor de Gelderse Sport Federatie met betrekking tot de gemeente Arnhem (d).

1.5

Begripsbepaling

1.5.1

Gemeente

De gemeente is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het
Nederlandse staatsbestel. Sinds 1 januari 2011 zijn er 418 gemeenten. In al die Nederlandse
gemeenten worden een aantal landelijke regels, bijvoorbeeld ten aanzien van uitkeringen, op
eenzelfde manier toegepast. En de vorm van het paspoort moet er in alle gemeenten hetzelfde
uitzien. Toch zijn er wel degelijk grote verschillen tussen de ene en de andere gemeente. Een grote
stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid
dan een dunbevolkte plattelandsgemeente die uit een aantal kleine kernen bestaat. Ambtenaren,
gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat de
zaken in de gemeente goed lopen (Overheid, 2011).
1.5.2

Beleid

Volgens Hoogerwerf (2008:19), is beleid het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met
bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen.
1.5.3

Olympisch Plan 2028

Nederland heeft een droom, een Olympische droom. Namelijk, het organiseren van de Olympische
spelen in 2028. Het NOC*NSF is deze droom op papier gaan zetten wat resulteerde in het OP2028. In
het rapport ‘Olympisch Plan 2028’ staat de missie van het OP2028 als volgt geformuleerd: “Het
Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan
Nederland zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar zijn”. De organisatie van de
Olympische en Paralympische spelen in 2028 dienen als inspirerend perspectief en mogelijke
uitkomst (NOC*NSF, 2009).
1.5.4

Vereniging Sport en Gemeenten

De VSG zet zich in voor sport op lokaal niveau. De belangen van gemeenten staan hierbij centraal.
Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten volstrekt autonoom zonder nadere wet- en
regelgeving inhoud kunnen en mogen geven. Vanuit sport wordt bekeken in hoeverre aangrenzende
beleidsterreinen als onderwijs, recreatie, jeugd, gezondheid en dergelijke de sport kunnen versterken
(VSG, 2011).
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1.6

Relevantie opdrachtgever

Middels het onderzoek is door TPS getracht een bijdrage te leveren aan het realiseren van de sporten beweegdoelstelling van de GSF. Het OP2028 vormt voor de GSF in het uitvoeren van haar diensten
een belangrijk uitgangspunt. De GSF ziet hier de uitdaging om lokaal beleid van gemeenten in
Gelderland optimaal aan te laten sluiten op de ambities van het OP2028, met als doel binnen
Gelderland tot het gewenste sport- en beweegklimaat te komen. Het onderzoek heeft voornamelijk
in het kader van deze doelstelling plaatsgevonden. Daarnaast heeft de onderzoeker van TPS het
onderzoek binnen de gemeente Arnhem geëvalueerd en gepoogd aanbevelingen te doen naar TPS
voor een integrale analysemethodiek die bij andere gemeenten in Nederland kan worden toegepast.

1.7

Leeswijzer

Het komende hoofdstuk behandelt het theoretisch kader. Hierin worden de verschillende
theoretische begrippen en concepten geduid die een rol van betekenis hebben gespeeld in het
onderzoek en antwoord geven op de theoretische vraagstelling. Vervolgens wordt in het derde
hoofdstuk de onderzoeksmethode in detail beschreven. In het vierde hoofdstuk is de empirische
vraagstelling beantwoord en wordt de huidige situatie van de gemeente Arnhem in kaart gebracht.
Dit leidt tot het vijfde hoofdstuk waarin de verschillende conclusies van het onderzoek in haar geheel
gepresenteerd zijn. Hierop aanvullend zijn in hoofdstuk zes aanbevelingen gedaan naar de GSF met
betrekking tot de gemeente Arnhem. Tot slot betreft hoofdstuk zeven de discussie van het
onderzoek. Tevens is er nog een literatuurlijst en zijn er bijlagen opgenomen in het document.
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2.

Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt de theoretische onderbouwing van het onderzoek beschreven. Hier wordt
antwoord gegeven op de onderstaande theoretische vraagstelling met bijbehorende deelvragen: Wat
is vanuit de theorie bekend over gemeentelijk beleid in het kader van het OP2028? Deelvragen:
Wat houdt het OP2028 in?
Wat zegt de theorie over beleid?
Wat betekent het OP2028 voor gemeentelijk beleid?
Wat zegt de theorie over beleidsvorming?
Wat is het integrale model van de Vereniging Sport en Gemeente (VSG)?
Allereerst wordt in paragraaf 2.1 de totstandkoming en inhoud van het OP2028 beschreven.
Vervolgens gaat paragraaf 2.2 in op beleid in zijn algemeenheid. Hier wordt in deelparagrafen de
theorie uiteengezet over beleid als begrip; worden verschillende vormen van beleid besproken; twee
uiteenlopende visies op beleid besproken en het beleidsproces van Hoogerwerf (2008) toegelicht.
Hierna wordt beschreven welke rol het OP2028 kan vervullen voor gemeenten bij het vormgeven van
hun lokale beleid. Waarna vervolgens de voorwaarden voor succesvolle beleidsvorming worden
beschreven. Het hoofdstuk sluit af met paragraaf 2.3 waarin de theorie omtrent het VSG-model wordt
uiteengezet en hoe deze in het kader van het OP2028 een uitgangspunt kan vormen voor gemeenten.

2.1

Het Olympisch Plan 2028

De kracht van de Spelen ligt besloten in het karakter dat veel verder reikt dan de sport:
“Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body,
will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life
based on the joy of effort, the educational value of good example and respect for universal
undamental ethical principles.” (NOC*NSF, 2009)
Het staat vast dat bij een goede aanpak van de organisatie van de Olympische Spelen er voor het
organiserende land naast sportieve, ook sociaal-culturele, technologische en economische successen
te boeken zijn. In navolging van de successen die Nederland in het verleden tijdens de Moderne
Spelen behaald heeft, is het niet vreemd dat het NOC*NSF hier opnieuw een uitdaging in ziet.
2.1.1

De spelen naar Nederland

In 2004 ontstond bij NOC*NSF de Olympische ambitie dat Nederland een goede kans maakt om in
2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Dit is exact 100 jaar nadat zij toentertijd
plaatsvonden in Amsterdam. Echter zal Nederland daar als samenleving klaar voor moeten zijn. Niet
alleen sportaccommodaties zullen van Olympisch niveau moeten zijn, maar de hele Nederlandse
samenleving. Daarom besloot NOC*NSF in 2006 concreet werk te maken van deze ambitie en er
breed maatschappelijk draagvlak voor te zoeken. Samen met onder andere de ministeries van VWS,
EZ en VROM en de vier grootste gemeenten (G4) ontwikkelden ze het OP2028. Een plan van aanpak
op hoofdlijnen dat handvatten biedt voor het voeren van een brede maatschappelijke discussie over
dit onderwerp. Met als veelzeggend motto: héél Nederland naar Olympisch niveau (NOC*NSF, 2009).
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Nadat eerst op 12 mei 2009 de sport 'ja' had
gezegd tegen het OP2028, en vrijdag 3 juli
2009 datzelfde gebeurde door het kabinetBalkenende, schaarden woensdag 8 juli 2009
de provincies (IPO), de vier grote steden
(G4), de Vereniging van Nederlandse
gemeenten (VNG), de vakbeweging (FNV) en
het bedrijfsleven (VNO-CNW en MKBNederland) zich eveneens achter dit plan. Zij
ondertekenden allen het ‘Charter Olympisch
Plan 2028’, waarmee zij de ambities van het
OP2028 om heel Nederland naar Olympisch
niveau te brengen onderschreven.
Met de ondertekening van het Charter
Olympisch Plan 2028 is een unieke alliantie
gelanceerd: het Olympisch Vuur.
Afbeelding 4. Olympisch Vuur

De organisatie Olympisch Vuur bestaat op dit moment uit de Council, het dagelijks bestuur, de Club
van 2028, het Topsportteam 2028, het Program Office en tot slot de alliantiepartners. Dit Olympisch
Vuur – de alliantie Olympisch Plan 2028 – ziet het als haar missie om Nederland in de volle breedte
naar Olympisch niveau te brengen en verwoordt dit als volgt in haar missie:
"We gaan met sport in de volle breedte heel Nederland naar Olympisch niveau brengen.
Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal maatschappelijk,
economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied. Met als mogelijk resultaat Olympische en
Paralympische Spelen in 2028 in Nederland." (Olympisch Vuur, 2011)
Volgens het kabinet (2009) getuigt het initiatief van NOC*NSF om een dergelijk plan te lanceren van
durf, visie en daadkracht: een droom eindelijk vertaalt in een concreet plan.

2.1.2

Fasen Olympisch Plan 2028

Het OP2028 kent drie fasen (NOC*NSF, 2009):
2006-2009 - de onderzoeksfase.
2009-2016 - de opbouwfase.
2016 - de kandidaatfase.
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2.1.2.1 Onderzoeksfase
Vanaf 2006 tot 2009 was de onderzoeksfase. Centraal hierbij stond het formuleren van de ambities
en het verwerven van draagvlak hiervoor, via een brede maatschappelijke discussie. Deze fase is
inmiddels afgerond. De fase is geëindigd met de ondertekening van het Charter Olympisch Plan 2028.
Hiermee ontstond, zoals eerder vermeld, een brede alliantie die achter de ambities staat van het
OP2028 om heel Nederland naar Olympisch niveau te brengen.
2.1.2.2 Opbouwfase
Op dit moment bevindt Nederland zich in de opbouwfase; deze is gestart in 2009 en loopt tot 2016.
In de opbouwfase wordt vorm gegeven aan een aaneenschakeling van samenhangende
deelprojecten, die rond een achttal ambities zijn gegroepeerd: Topsport, Breedtesport, Sociaalmaatschappelijk, Welzijn, Economisch, Ruimtelijke ordening, Evenementen en Media-aandacht. In
bijlage 3. ‘Olympische ambities’ worden de doelstellingen per ambitie toegelicht en de manier
waarop deze doelstellingen behaald dienen te worden.
2.1.2.3 Kandidaatfase
De kandidaatfase is een belangrijke fase voor Nederland; deze loopt van 2016 tot 2021. In 2016
wordt besloten of kandidaatstelling voor Nederland kansrijk is. Hierbij is het van belang dat er in
2016 minstens zeventig procent van de Nederlanders achter het OP2028 staat. Toen Nederland zich
kandidaat stelde voor de Olympische Spelen van 1992, bleken er nog veel tegenstanders te zijn. Deze
groep tegenstanders verstoorde op het IOC-congres de presentatie. Dat dient nu te allen tijde
voorkomen te worden. Daarnaast moet Nederland in 2016 een (top)sportklimaat hebben. Wanneer
wordt besloten dat Nederland zich kandidaat stelt, dan wordt het bid verder uitgewerkt, ingediend
en wordt er verder gelobbyd.
2.1.3

Het kabinetsstandpunt

Het kabinet heeft in reactie op en geïnspireerd door het OP2028 vijf ambities geformuleerd (VNG,
2011). Ze acht deze het meest waardevol en kansrijk voor de samenleving.
1. Talentvol Nederland:
- Nederland kent in 2028 een cultuur van willen presteren en kunnen excelleren op gebieden zoals
sport, onderwijs, cultuur, wetenschap, innovatie en ondernemersschap.
2. Meedoen in Nederland:
- In 2028 is sport voor iedereen in Nederland toegankelijk en doen steeds meer mensen door sport
mee aan de samenleving.
3. Vitaal Nederland:
- De Nederlandse bevolking in 2028 is fit en vitaal: een actieve en gezonde leefstijl is onder alle lagen
van de bevolking ingeburgerd.
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4. De kaart van Nederland:
- Nederland is in 2028 een duurzaam en aantrekkelijk land voor bezoekers, met een prettig
leefklimaat voor inwoners, een goede bereikbaarheid en een gunstig vestigingsklimaat voor
bedrijven.
5. Nederland in beeld:
- Nederland staat in 2028 in de wereld bekend als een klein land met grote ambities en resultaten onder andere als organisator van grote (sport)evenementen, als betrouwbare handelspartner, als
land met een excellent vestigingsklimaat en als aantrekkelijke toeristische bestemming.

2.2

Beleid

2.2.1

Begripsvorming Beleid

In het dagelijks leven wordt het woord ‘beleid’ in allerlei contexten gebruikt. Wat ‘beleid’ is en wat
‘hèt’ beleid is hangt af van degene die het beschouwt. Het is geen eenduidig waarneembaar
verschijnsel. Om een beetje een idee te geven van die veelzijdigheid, zullen we een aantal
wetenschappelijke definities nader bekijken.
Thomas Dye (1975:1) stelt beleid gelijk aan de activiteiten van de overheden door de volgende
omschrijving: “Anything a government chooses to do or not to do”. Dye definieert beleid dus als al
datgene dat overheden verkiezen te doen of niet te doen.
Volgens Hogwood & Gunn (1984:19-23) kan je beleid ook omschrijven als wijsheid, tact,
omzichtigheid en bedachtzaamheid. Becker (1972:26) omschrijft beleid als een ‘georganiseerde
sociale beheersing’.
Andere wetenschappers omschrijven beleid als een proces waarin abstracte ideeën via keuzes of
beslissingen worden omgezet in meer concrete handelingen. In deze definities is er meer sprake van
een proces waarin gaandeweg keuzes en beslissingen worden gemaakt om zo een wenselijkere
situatie te verkrijgen. Dunn (1981:61) spreekt van beleid als een lange serie van meer of minder
verbonden keuzes, waaronder besluiten om niet te handelen, gemaakt door overheidsinstanties of
functionarissen. En volgens Bovens, ’T Hart, Van Twist en Rosenthal (2001:82) is beleid te
omschrijven als de voornemens, keuzes en acties van één of meer bestuurlijke instanties gericht op
de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling.
De definities van de volgende drie wetenschappers besteden aandacht aan het doelgerichte en
planmatige karakter van het beleid. Dan spreken we over de definities van de bestuurskundigen
Kuypers, van de Graaf en Hoppe en van Hoogerwerf.
De eerste stelt dat beleid ‘een systeem van gekozen elementen is, waarvan elk zich tot een of meer
anderen verhoudt als een doel tot een middel of als een middel tot een doel’ (1980:19).
Volgens van de Graaf en Hoppe (1996:43) kan beleid beschouwd worden als een politiek bekrachtigd
plan. De belangrijkste aspecten binnen dit plan zijn: het geheel van activiteiten van de overheid;
aanduiding van prestaties en de directe effecten van het overheidshandelen. Beleid is hier een
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manier om bepaalde doeleinden te realiseren, een mogelijkheid om bepaalde maatschappelijke
problemen te voorkomen of te bestrijden.
Hoogerwerf (2008:19) ten slotte omschrijft beleid als ‘het streven naar het bereiken van bepaalde
doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen’
De definities van Hoogerwerf (2008) en Graaf en Hoppe (1996) tezamen passen binnen de context
van dit onderzoek. Zij leggen de nadruk op het proces van het doelgericht bedenken en uitvoeren
van een reeks van handelingen en op een beleid als plan. Beleid wordt namelijk binnen dit onderzoek
gezien als het plan waarmee inhoud wordt gegeven aan de wijze waarop het overheidsorgaan, de
gemeente, ontwikkelingen in de samenleving die zij gewenst of ongewenst vindt tracht te
beïnvloeden.
2.2.2

Soorten beleid

Beleid komt binnen gemeenten in verschillende vormen terug, hetgeen maakt dat onderscheid te
maken valt tussen soorten beleid (Bekkers, 2007: 22-24).
De eerste vorm van beleid is institutioneel beleid. Hierbij gaat het om de inrichting van de formele
verhoudingen tussen organisaties in een bepaalde beleidssector en de toebedeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Doorgaans gaat het om beleidsprogramma’s die zijn
gericht op het inrichten of herinrichten van stelsels, de posities van organisaties en partijen in dit
stelsel en de relaties tussen hen.
De tweede vorm is strategisch beleid. Dit type beleid richt zich met name op het nemen van
maatregelen die gericht zijn op het veiligstellen van het voortbestaan van een organisatie ten
opzichte van actoren in haar omgeving die op korte termijn en rechtstreeks het voortbestaan van
een organisatie kunnen beïnvloeden. Het gaat dan om de vraag: wat te doen? Dit voortbestaan
wordt in het geval van een overheidsorganisatie niet alleen bepaald door de effectiviteit en efficiency
van de organisatie, maar ook door de legitimiteit van de organisatie.
De derde vorm is tactisch beleid. Tactisch beleid is met name gericht op het formuleren van criteria
op grond waarvan bepaalde organisatorische hulpbronnen over bepaalde organisaties of
organisatieonderdelen moeten worden verdeeld. Het gaat dan vooral om de vraag wie deze
hulpbronnen krijgt toebedeeld. Daarbij kan het gaan om de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de verdeling van financiële middelen, zoals de budgetten
en de wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd over de geleverde prestaties. Ook de
vraag wie toegang heeft tot welk soort informatie is een illustratie van tactisch beleid.
De laatste vorm is operationeel beleid. Dit heeft betrekking op concrete uitwerking van
beleidsprogramma in de vorm van richtlijnen. Het gaat hierbij om het geven van instructies en
richtlijnen met betrekking tot de concrete uitvoering van bepaalde beleidsprogramma’s of wet- en
regelgeving. Het gaat dan met name om de vraag hoe bepaalde beleidsdoelstellingen gerealiseerd
moeten worden.
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2.2.3

Visies op beleidsprocessen

Beleid ontstaat niet zomaar, dit is een heel proces. Bestuurskundigen proberen het verloop van
beleidsprocessen te beschrijven, te verklaren en te beoordelen. Er bestaan binnen de bestuurskunde
twee visies op beleid en beleidsprocessen (Bovens, ’T Hart, Van Twist en Rosenthal, 2001:84-85):
1. Analytische visie
2. Politieke visie

Afbeelding 5. Analytische en Politieke visie

In de bovenstaande afbeelding worden de thema’s en de visies weergegeven, welke hieronder
toegelicht worden.
A. Essentie van beleid
In de analytische visie is de essentie van beleid het oplossen van problemen, doelgerichtheid en
weloverwogen handelen waarbij de maatschappij tot een object van sturing door beleidsvoerende
instanties is geworden. Vanuit de politieke visie is het handelen van het openbaar bestuur
onderwerp van tegenstellingen tussen groepen waarbij de tegenstellingen verschillende
achtergronden hebben.
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B. Verloop van de beleidsprocessen
Binnen de analytische visie hangt elke fase in het beleidsproces op een logische wijze met het
voorgaande samen. Vanuit de politieke visie is het beleidsproces een permanente strijd waarbij er
van een scherpe scheiding tussen de fasen van het model geen sprake is.
C. Typering van de beleidsvorming
Volgens de analytische visie is beleidsvorming een rationele zaak met duidelijke stappen waarbij het
probleem wordt geanalyseerd, oplossingen worden ontwikkeld en de beste oplossing wordt gekozen.
Vanuit de politieke visie wordt beleidsvorming een kwestie van lange adem genoemd waarbij sprake
is van een wirwar aan onderhandelingen en coalitievormingen.
D. Typering van de beleidsuitvoering
Vanuit de analytische visie is beleidsuitvoering de laatste stap in het beleidsvormingsproces, namelijk
de best gekozen oplossing toepassen. De politieke visie is dat de strijd om de inhoud van het
overheidsbeleid niet alleen plaats heeft tijdens de beleidsvorming maar doorgaat in de
uitvoeringsfase.
E. Typering van de beleidsevaluatie
Beleidsvoering wordt vanuit de analytische visie gezien als een leerproces. Vanuit de analytische visie
is dit type onderzoek de beste methode wanneer het gaat om evaluatieonderzoek naar de resultaten
van het beleidsproces.
2.2.4

Het beleidsproces volgens Hoogerwerf

Volgens Hoogerwerf (2008:22) is beleid het resultaat van allerlei maatschappelijke krachten en
krachtsverhoudingen. Er zijn twee vormen in deze krachtsverhoudingen te ontdekken: de blijvende,
vaststaande verhoudingen (structuren) en de meer tijdelijke verhoudingen (processen). In sociaal
wetenschappelijke termen is een beleidsproces te omschrijven als het dynamische verloop van
handelingen, argumenten en interacties met betrekking tot een beleid.
Kenmerkend voor een proces is in de eerste plaats zijn dynamiek, zijn beweging. Er is een reeks van
onderlinge samenhangende handelingen. Een tweede kenmerk van een proces is de interactie en
wederzijdse beïnvloeding tussen de verschillende actoren en factoren die deel nemen aan het
beleidsproces. De factoren in het beleidsproces zijn zaken als macht en informatie. Onder actoren
worden verstaan: ministers, ambtenaren, commissieleden, belangengroepen, enz. Bij een
beleidsproces zijn vrijwel altijd meerdere actoren, het beleidsproces is een multiactorproces. Een
proces heeft als derde kenmerk dat er een verloop, een opeenvolging van gebeurtenissen is. Een
laatste kenmerk van een (beleids)proces is dat deze opeenvolging van gebeurtenissen een
herkenbaar verloop heeft. Men kan dan ook spreken van deelprocessen, fasen of stadia in een
proces.
Hoogerwerf (2008: 25) onderscheidt in zijn beleidsproces de volgende deelprocessen:
1) De agendavorming: het proces waar (maatschappelijke) problemen aandacht krijgen en op
de politieke agenda worden gezet.
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2) De beleidsvoorbereiding: verzamelen en analyseren van informatie van het uit te voeren
beleid. Hierbij hoort ook de planning.
3) De beleidsbepaling: besluitvorming over de inhoud van het beleid. Specificeren van
doeleinden, middelen en tijdstippen.
4) De beleidsinvoering en -uitvoering: daadwerkelijke implementatie van het beleid.
5) De beleidshandhaving: toe zien op naleving van het beleid.
6) De beleidsevaluatie: beoordelen van de inhoud, het proces en de effecten van het beleid.
Een deelproces wat daarna moet worden onderscheiden is de terugkoppeling: het verwerken van de
verbindingen van een evaluatie inzake de inhoud, het proces en/of de effecten van een beleid en het
op basis daarvan opnieuw bepalen van beleid of het beleidsproces. Ten slotte is er nog de
beleidsbeëindiging: het staken van een gevoerd beleid. Met de terugkoppeling kan een
beleidsproces opnieuw beginnen, de zogenaamde beleidscyclus, tenzij het beleid wordt beëindigd.
Binnen elk van de deelprocessen kan men uiteraard meer specifieke deelprocessen onderscheiden
(Hoogerwerf, 2008:25).
2.2.5

Integratie OP2028 in lokaal beleid

Zowel de VNG en de gemeenten van de G4 hebben het charter ondertekend en zijn nauw betrokken
bij het OP2028. Gemeenten zijn voornamelijk in de opbouwfase essentieel bij het nationale doel om
héél Nederland op Olympisch niveau te brengen. Zij kunnen een grote rol spelen om de acht ambities
in praktijk tot uiting te laten komen. Het is dan ook het streven dat gemeenten op eigen wijze,
afhankelijk van de organisatie van de gemeente, het OP2028 integreren in hun beleid.
Het uitgangspunt is dus om een landelijke impuls (het OP2028) uit te werken op lokaal niveau,
waarbij verschillende beleidsterreinen worden overstegen en tot overeenstemming moet worden
gekomen. Er dient overeenstemming te komen over de wijze waarop het OP2028 zijn weerslag krijgt
binnen verschillende terreinen van het lokale beleid van een gemeente. Dit kan beschouwd worden
als een vorm van ‘integraal beleid’. Professor Fleurke (1997:30) geeft een definitie van integrale
beleidsvoering die past binnen de kaders van dit onderzoek. Volgens hem omvat integrale
beleidsvoering namelijk de onderlinge afstemming van beleid in verschillende beleidssectoren ten
behoeve van de aanpak van een multi-dimensionaal maatschappelijk vraagstuk.
Bij deze afstemming speelt interne coördinatie een grote rol. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat
interne coördinatie geen vanzelfsprekendheid is. Het vermogen tot interne coördinatie blijkt
afhankelijk te zijn van de vraag of gemeentebestuur voldoende politiek gewicht toekent aan de
integrale benadering. Er zijn tal van vraagstukken die met elkaar concurreren om een integrale
benadering, en die verschillende en deels strijdige eisen stellen aan de inzet vanuit beleidsterreinen.
Alleen het gezichtspunt dat aanspraak kan maken op politieke prioriteit en steun zal de overhand
krijgen. Daarnaast leiden deze onderzoeken tot de conclusie dat integrale beleidsvoering voor lagere
overheden niet zozeer een gegeven als wel een opgave is die grote inspanningen vergt en slechts
met moeite wordt gerealiseerd. Lagere overheden hebben tijd nodig, zowel om inzicht te verwerven
in de aard van de samenhangen in beleid, als voor het genereren van politiek draagvlak en het
adequaat organisatorisch vormgeven van het beleid (Fleurke, 1997:39).
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2.2.6

Beleidsvorming

Bij het vormen van beleid is het de vraag hoe het beleid er uit moet komen te zien. Om tot een
uiteindelijk ontwerp van beleid te komen, is het mogelijk om verschillende benaderingen te volgen.
Deze benaderingen zijn verscheidene opvattingen hoe beleid tot stand zou kunnen komen (Bekkers,
2007: 56-57).
Beleidsanalystische perspectief. Hierin wordt beleid vooral gezien als theorie om inzicht in de
oorzaken en gevolgen van het probleem te krijgen en aan de hand daarvan is het mogelijk om
interventies op te stellen. Van belang bij dit perspectief is de rationele keuze van de beleidsmakers,
politici en bestuurders voor het te voeren beleid en de instrumenten die ingezet moeten worden.
Deze opvatting is klassiek en gaat uit van een maakbare samenleving en beheersbare processen en
ontwikkeling. Politieke en normatieve afwegingen worden in mindere mate meegewogen bij het
beleidsanalytische perspectief. Dit is dan ook meteen de kritiek die vaak wordt gegeven op dit
perspectief. Het gaat voorbij aan het feit dat men niet altijd beschikt over volledige informatie, tijd
en verwerkingscapaciteit (Bekkers, 2007: 154).
Coproducerende perspectief. Door middel van communicatie, overleg, onderhandelingen en ruilen
proberen partijen, die wederzijds afhankelijk zijn en dit ook hebben onderkend, tot een
gemeenschappelijke definiëring van het probleem te komen. In dit perspectief heeft iedere actor een
eigen opvatting van het probleem en ze proberen door middel van coproductie tot oplossingen te
komen die het beste aansluiten op de gemeenschappelijke definiëring en die door iedereen worden
aanvaard. Belangrijk hierbij is het proces van samenwerking. Hierbij is het nodig dat wordt
opgemerkt dat macht vaak wordt aangewend om bepaalde opvattingen te laten gelden (Bekkers,
2007: 154-155).
Participatieperspectief. Ook hier wordt gekozen voor het ontwikkelen van beleid door middel van
samenwerking. Burgers en groepen kunnen participeren in het beleidsproces. De bedoeling is dat het
leidt tot nieuwe ideeën en een breder draagvlak voor het uiteindelijke ontwerp.
Imitatieperspectief. Dit houdt in dat de beleidsmaker zoekt naar bestaande oplossingen die al
worden toegepast op andere problemen. Deze oplossingen kunnen in bepaalde mate toepasbaar zijn
voor het eigen probleem (Bekkers, 2007: 155-157).
De hierboven beschreven benaderingen zijn op papier goed te onderscheiden. In de praktijk is vaak
minder duidelijk sprake van een rationele keuze voor één van de benaderingen. Met name
coproductie en participatie zullen in de praktijk vaak samengaan. Welke van de benaderingen de
boventoon voert is afhankelijk van een drietal overwegingen. De aard van een probleem, het
beleidsproduct en de personen die uiteindelijk met het beleid te maken krijgen. Wanneer sprake is
van een moeilijk aan te pakken probleem, waarbij veel partijen betrokken zijn om een oplossing te
bereiken, zal eerder gekozen worden voor coproductie. Wanneer de oorzaken en gevolgen van een
probleem een duidelijker karakter hebben, zal worden gekozen voor een beleidsanalystisch
perspectief. Er wordt een afweging gemaakt tussen rationele overwegingen of het leveren van
argumenten in een debat. En als laatste de kenmerken en motieven van de doelgroep en de
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weerstand welke verwacht kan worden, zijn zaken die meegenomen dienen te worden bij het
opstellen van beleid (Bekkers, 2007: 158-160).
2.2.7

Voorwaarden voor succesvolle beleidsvorming

Om tot een succesvolle beleidspraktijk te komen, kan men verschillende normen als uitgangspunt
nemen.
Hoogerwerf (2008:84) heeft een drietal normen voor het vormen van beleid. De eerste norm heeft
betrekking op de legitimiteit of de aanvaardbaarheid van een beleid. Hierbij wordt gekeken naar
zowel de politieke als de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Het heeft betrekking op de mate
waarin het beleid door de betrokkenen wordt beschouwd en gesteund als juist, gerechtvaardigd of
op zijn minst acceptabel. Deze betrokkenen zijn de personen en de organisaties die het beleid
voorbereiden en bepalen, maar ook zij die het beleid uitvoeren en de doelgroep of de mensen op wie
het beleid zich richt.
De volgende maatstaf houdt verband met de rationaliteit of redelijkheid van een beleid. Bij dit
criterium gaat men na hoe goed de redenering of argumentatie waarop het beleid berust, bestand is
tegen een gefundeerde kritiek.
Tot slot heeft de laatste maatstaf betrekking op de uitvoerbaarheid van een beleid. Als een bepaalde
beleidsmaatregel voorop wordt gesteld, moet hij ook realiseerbaar zijn.
Zijn uitgangspunt is juist het streven naar een zo legitiem en rationeel mogelijk beleid, met heel veel
aandacht voor de factor ‘informatie’. Het mag duidelijk zijn dat als uitgangspunt geldt dat beleid
zorgvuldig en weloverwogen tot stand wordt gebracht.
Bekkers (2007:216-225) stelt tevens normen om tot succesvolle beleidsvorming te komen. Volgens
hem hebben actoren vaak een beeld van iets en het is moeilijk om dit beeld los te laten. Hetzelfde
geldt voor gegroeide vanzelfsprekendheden. Dit kan in de weg staan wanneer getracht wordt om tot
een gezamenlijk beeld van een probleem te komen. Het vermogen om deze stereotypen los te laten,
bepaalt of tot een gezamenlijk beeld gekomen kan worden. Tevens moeten de betrokken actoren
niet het idee hebben dat het probleem hen wordt opgedrongen. De politiek heeft vaak een eigen
visie op een probleem. Pas wanneer de actoren onderkennen dat er sprake is van wederzijdse
afhankelijkheid en het probleem hen allen aangaat, kan sprake zijn van een goede basis om samen te
werken en zo een vertrouwensband te creëren. Deze zal moeten groeien. Het groeien van
vertrouwen en het onderhandelen kost tijd. Hiervoor moeten de partijen zich kunnen inleven in de
andere. Dit is echter een lastig proces. De actoren kunnen onder druk van de politiek komen te staan,
wat ertoe kan leiden dat partijen de ingenomen posities versterken en het onderhandelingsproces
wordt verstoord. Er moet een situatie worden gecreëerd waarbij een wederzijds voordeel ontstaat. Er
zijn een aantal strategieën die kunnen worden toegepast om een dergelijke situatie te bereiken. Dit
zijn doelvervlechting, reframing waarbij een ander perspectief wordt toegelaten en nieuwe ideeën
ontstaan, organisatorische hulpbronnen ruilen, compensatie door middel van package deals en
toeval.
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Vaak willen betrokken partijen wel de oplossing, maar dit moet niet ten koste van de eigen bronnen
gaan. Dit is het ‘’not in my back yard-effect’’ (nimby). Hierbij gaat het vooral om machtsbronnen. De
rol van de overheid hierin mag niet worden onderschat, omdat overheden vaak een centrale rol
hebben in het besluitvormingsproces en de macht hebben om actoren uit te sluiten. Het toe- en
uittreden van actoren tot het proces valt of staat met de definiëring van het probleem. Bij een brede
definitie zullen meer partijen betrokken raken. Belangrijk in het proces van beleidsvorming is te
zorgen voor gelijkwaardigheid van de belangen en ervoor te zorgen dat de kleinere actoren ook hun
stem kunnen laten horen in het proces. Hierbij is ook representativiteit door de
belangenvertegenwoordigers belangrijk. De omgangsvormen ten tijde van het proces zullen daarom
ook moeten worden vastgelegd in een set van spelregels. Dit zal gaan over toe- en uittreden,
informatiedelen, besluitvorming en stemmen. Dit moet er tevens toe leiden dat een stroperig proces
vermeden wordt. Om deze processen te ondersteunen zijn vaak personen aanwezig die de rol van
verbinder op zich nemen en die het vertrouwen hebben van alle betrokken partijen. Zij beschikken
over kennis en vaardigheden. Dit is een rol die de politiek goed past. Vanuit de politiek kunnen eisen
worden gesteld aan het proces en kan toezicht worden gehouden. Hierbij moet worden
meegewogen dat het beleid pas daadwerkelijk succesvol zal zijn wanneer alle belangen en waarden
van de wederzijds afhankelijke actoren zijn meegewogen en wanneer gezamenlijk tot een
probleemdefinitie en oplossing is gekomen.

2.3

Het integrale VSG-model

De VSG (2011) heeft een visie ontwikkeld op de rol van gemeenten in het realiseren van ‘Nederland
sportland’, zoals beschreven in het OP2028. De VSG stelt dat “als het streven is van heel Nederland
een sportland te maken, dan is dat tegelijkertijd een oproep aan elke gemeente om een
sportgemeente te worden”. Als vervolg hierop heeft de VSG drie verschillende modellen ontwikkeld:
het Sportstimuleringsmodel, het Sociale ontwikkelingsmodel en het Economische
ontwikkelingsmodel, welke samenkomen in een vierde model: het integrale VSG-model. De modellen
(kunnen) worden gehanteerd door gemeenten om op lokaal niveau bij te dragen aan de ambities uit
het OP2028: het integrale VSG-model.
Het integrale VSG-model
Het integrale VSG-model is een optelsom van de eerste drie modellen (voor een nadere toelichting
van de eerste drie modellen zie bijlage 4. ‘Het integrale VSG-model’). Het model ziet er als volgt uit:

Afbeelding 6.
Integrale
VSG-model
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Het ‘integrale’ van dit model is op tweeërlei wijze zichtbaar. Als eerste in de benadering van de sport
zelf. Waar in de drie onderscheiden modellen iedere keer het accent is gelegd op de verschillende
‘werkzame bestanddelen’, wordt hier de benadering omgekeerd en benadrukt dat sport meerdere
werkzame bestanddelen heeft.
Het ‘integrale’ van dit model zit ten tweede er in dat:
 bij alle beleidsvorming wordt bezien of sport daaraan kan bijdragen of daarbinnen een rol
kan spelen;
 de gemeente oog heeft voor de voor- en nadelen van clustering van sportvoorzieningen, en
in het bijzonder van sportvoorzieningen met andersoortige voorzieningen;
 budgetten worden gestapeld en er naar synergie wordt gezocht.
Met hantering van het integrale model kan de gemeente bijdragen aan alle ambities van het OP2028.
Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van de verschillende facetten van het
integrale VSG-model in samenhang met de ambities van het OP2028 en de reactie van het kabinet
daarop.

Afbeelding 7. Integrale VSG-model in relatie tot de ambities van het OP2028 en de ambities van het kabinet

Door de theorie lijkt het alsof het gemeentelijk beleid op alle vlakken even groot en uitgebreid moet
zijn. In werkelijkheid kiest een gemeente er (vaak) voor om aan een bepaald vlak meer aandacht te
schenken dan aan een ander vlak. Gemeenten passen op deze wijze het OP2028 naar eigen
mogelijkheden in hun lokaal beleid. Gemeenten hebben onderling verscheidene prioriteiten en
zullen hier op verschillende manieren op inzetten.
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2.4

Conclusie

Het OP2028 is een ambitieus plan met betrokkenheid vanuit vele sectoren en lagen. De alliantie
Olympisch Plan - Olympisch Vuur - werkt er hard aan haar missie te volbrengen om Nederland in de
volle breedte naar Olympisch niveau te brengen.
In heel Nederland draagvlak creëren en behouden voor het OP2028 is daarbij een grote uitdaging.
Tot 2016 is het uitgangspunt niet de organisatie van de Spelen zelf, maar de ontwikkeling van
Nederland tot Sportland. Gemeenten spelen hierin een grote rol. Gemeenten moeten binnen hun
beleid in overeenstemming komen over de wijze waarop het OP2028 zijn weerslag krijgt binnen de
verschillende terreinen van het lokale beleid.
Beleid kan hier gezien worden als het plan waarmee inhoud wordt gegeven aan de wijze waarop het
overheidsorgaan, de gemeente, ontwikkelingen in de samenleving die zij gewenst of ongewenst vindt
tracht te beïnvloeden. Binnen een gemeente komt dit beleid terug in verscheidene vormen:
institutioneel beleid, strategisch beleid, tactisch beleid en operationeel beleid (Bekkers, 2007: 22-24).
Bestuurskundigen proberen al jaren aan de hand van de volgende twee uitersten het beleidsproces
te beschrijven, te verklaren en te beoordelen: de analytische visie en de politieke visie. De eerste
visie kenmerkt zich door het rationele aspect binnen beleidsprocessen. De politieke visie
karakteriseert zich door de vele onderhandelingen, waar verschillende belangen zich mengen in een
zogenaamde ‘politieke strijd’.
De totstandkoming van beleid bestaat volgens Hoogerwerf (2008:22), aanhanger van de analytische
visie, uit verschillende deelprocessen: de agendavorming, de beleidsvoorbereiding, de
beleidsbepaling, de beleidsinvoering en -uitvoering, de beleidshandhaving, de beleidsevaluatie en in
bepaalde gevallen de beleidsbeëindiging. Wanneer gemeenten het OP2028 op de agenda zetten
suggereert de theorie dat voorgaande stappen chronologisch doorlopen zullen worden. De eerste
drie stappen van Hoogerwerf (2008:22) kunnen gezien worden als het proces van beleidsvorming.
Om tot een uiteindelijk ontwerp van beleid te komen, is het mogelijk verschillende benaderingen te
volgen: het beleidsanalytische perspectief, het coproducerende perspectief, het
participatieperspectief en het imitatieperspectief. Deze vier gaan in praktijk regelmatig samen binnen
het proces van beleidsvorming.
Om tot een succesvolle beleidspraktijk te komen, moet men volgens Hoogerwerf (2008) rekening
houden met de legitimiteit of de aanvaardbaarheid, rationaliteit of redelijkheid en uitvoerbaarheid
van het beleid. Bekkers (2007) geeft hierbij nog een achttal factoren die van invloed zijn op het
beleidsproces. Het vormen van lokaal beleid welke naadloos aansluit op de ambities van het OP2028
vergt veel afstemming en een groot vermogen tot interne coördinatie.
Om in kaart te brengen hoe gemeenten op lokaal niveau kunnen bijdragen aan de ambities van het
OP2028 heeft de VSG drie verschillende modellen ontwikkeld die samenkomen in een vierde model:
het integrale VSG-model. Met hantering van dit model kunnen gemeenten bijdragen aan alle
ambities van het OP2028. Gemeenten zullen echter daarop inzetten waar de kansen het grootst zijn
of de urgentie het hoogst is.
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3.

Methode

Dit hoofdstuk gaat in op de methodologie van het onderzoek. Allereerst komt in paragraaf 3.1 het
type van onderzoek aan de orde. Vervolgens beschrijft paragraaf 3.2 met welke methoden de
onderzoeksdata zijn verzameld. In de twee paragrafen daarop worden deze toegelicht. Hierna wordt
in paragraaf 3.5 beschreven hoe de onderzoeksdata zijn geanalyseerd. Tot slot beschrijft paragraaf
3.6 de methodologische verantwoording met betrekking tot de validiteit en de betrouwbaarheid van
het onderzoek.

3.1

Type van onderzoek

Volgens Verschuren & Doorewaard (2007) kan men een onderzoek typeren aan de hand van twee
soorten onderzoek: theoriegericht en praktijkgericht onderzoek. Het betreft hier praktijkgericht
onderzoek (voor een uitgebreide beschrijving van beide onderzoekstypen zie bijlage 5. ‘Theorie- en
praktijkgericht onderzoek’). Vanwege het feit dat een spanningsverhouding tussen een feitelijke
situatie en gewenste situatie een centrale rol speelde in dit onderzoek, wordt ook wel gesproken van
een ‘gap analysis’. Binnen het onderzoek was sprake van een gap analysis in probleemanalytische zin
en in diagnostische zin. In dit geval laat het onderzoek zien, naast de spanning tussen de feitelijke en
gewenste situatie, wat de oorzaak is van het probleem om vervolgens tot de desbetreffende
aanbevelingen te komen, met als uiteindelijke doel de feitelijke (huidige) situatie naar de gewenste
situatie te brengen.

3.2

Dataverzameling

Voor het verzamelen van de onderzoeksdata is deskresearch en fieldresearch toegepast. Beide
methoden zullen in de volgende paragrafen uitvoerig besproken worden, waarbij verantwoording
wordt gegeven over de verscheidene keuzes die hierin gemaakt zijn.
3.2.1

Deskresearch

Deskresearch is onderzoek doen naar beschikbare gegevens ten behoeve van een
probleemstelling/onderzoeksvraag. Deze beschikbare gegevens worden ook wel secundaire
onderzoeksgegevens genoemd, omdat de gegevens reeds verzameld zijn door anderen (Baarda,
2009: 73).
Door deskresearch te doen is getracht een antwoord te formuleren op de theoretische vraagstelling
en deelvragen: Wat is vanuit de theorie bekend over gemeentelijk beleid in het kader van het
OP2028? Deelvragen:
Wat houdt het OP2028 in?
Wat zegt de theorie over beleid?
Wat betekent het OP2028 voor gemeentelijk beleid?
Wat zegt de theorie over beleidsvorming?
Wat is het integrale model van de Vereniging Sport en Gemeente (VSG)?
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Binnen de deskresearch is wetenschappelijke theorie bestudeerd, wat geleid heeft tot een
theoretisch kader, dat de verschillende concepten die in het onderzoek centraal staan verheldert en
theoretisch inkadert.
De informatie die deskresearch oplevert, sluit vaak niet volledig aan op de onderzoeksvraag of is
incompleet. Dat komt meestal doordat de gegevens uit eerdere onderzoeken gedateerd zijn en met
andere doelstellingen zijn verzameld. Belangrijk bij het uitvoeren van deskresearch is dan ook het
controleren van de relevantie en betrouwbaarheid van de gegevens, want de kans op het verzamelen
van de verkeerde gegevens is nadrukkelijk aanwezig. Om dit risico zoveel mogelijk in te perken zijn bij
het verzamelen van literatuur de volgende criteria aangehouden:
Data betreft zoveel mogelijk wetenschappelijke literatuur.
Data zijn voornamelijk verzameld in de Universitaire bibliotheek en aangevuld met literatuur
van het Hoger onderwijs.
De data dateert niet van vóór 1996.
Data welke ouder zijn dan 15 jaar worden slechts aangehaald als voorbeelden.
Data zijn geselecteerd op relevantie en bruikbaarheid met betrekking tot de theoretische
deelvragen.
3.2.2

Fieldresearch

Bij fieldresearch wordt onderzoek gedaan naar nog niet bestaande of ontbrekende gegevens. Nieuwe
gegevens worden verzameld en verwerkt tot bruikbare informatie, ook wel bekend als de primaire
onderzoeksgegevens. Er bestaan verschillende manieren om primaire gegevens te verzamelen. Er
kan een onderscheid gemaakt worden tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Baarda en de
Goede, 2006:181). Kwantitatieve methoden bieden echter niet altijd een volledig beeld over
achterliggende drijfveren van de respondenten en weinig inhoudelijke toelichting, wat binnen dit
onderzoek wel van belang was om de feitelijk situatie in kaart te brengen. Om die reden is binnen dit
onderzoek gekozen voor kwalitatief onderzoek.
Door fieldresearch te doen is getracht een antwoord te formuleren op de empirische vraagstelling en
deelvragen: Wat is de feitelijke situatie van het beleid van de gemeente Arnhem in het kader van het
OP2028? Deelvragen:
Op welke wijze wordt er door de gemeente Arnhem in haar beleid invulling gegeven aan de
verschillende facetten van het integrale VSG-model?
Welke mogelijkheden en beperkingen ziet de gemeente Arnhem om haar beleid optimaal te
laten aansluiten op de ambities van het OP2028?
3.2.2.2 Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek is een vorm van onderzoek dat gebaseerd is op kwaliteit en gericht op het
verkrijgen van betrouwbare informatie. Met behulp van deze vorm van onderzoek is het mogelijk om
dieper in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van een bepaalde
doelgroep. Dit onderzoek gaat in op het ‘waarom’ van heersende meningen en gedragingen en gaat
uit van de volgende kenmerken:
- vertrouwt op non-nummerieke analyse voor het begrijpen van de verschijnselen;
- neemt aan dat sociale realiteit een subjectieve ervaring is;
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-

neemt aan dat sociale realiteit constant wordt geconstrueerd en gerelateerd is aan de
directe sociale context;
doelen zijn beschrijvend, begrijpend en gericht op betekenis;
gebruikt kleinere steekproeven of cases;
gegevens zijn uitgebreid en subjectief;
de locatie van het onderzoek is vaak neutraal;
flexibele benadering ten opzichte van gegevensverzameling;
vaak non-traditionele benaderingen, bijvoorbeeld inhoudsanalyse;
de onderzoeker is het gegevensverzamelingsinstrument;
wordt geassocieerd met interpretatieve benadering;
is over het algemeen inductief (verklaart oorzakelijkheid). (Gratton et al., 2007: 26)

Binnen dit onderzoek zijn twee kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast, namelijk:
1. Inhoudsanalyse;
2. Semigestructureerde diepte-interviews.

3.3

Inhoudsanalyse.

Bij een inhoudsanalyse bestudeert de onderzoeker de inhoud van bestaand materiaal, meestal
schriftelijke documenten. Onderzoekers selecteren daartoe materiaal dat gaat over het
onderzoeksonderwerp. Deze reconstructie besteedt aandacht aan zowel de feiten als de opvattingen
van relevante actoren, voor zover die in documenten zijn verwoord. (Van Thiel, 2007:121)
3.3.1

Doelstelling

De inhoudsanalyse is gedaan ten behoeve van de eerste deelvraag van de empirische vraagstelling:
‘Op welke wijze wordt door de gemeente Arnhem in haar beleid invulling gegeven aan de
verschillende facetten van het integrale VSG-model?’. Het VSG-model is als het ware als een ‘scan’
toegepast op het huidige beleid van de gemeente Arnhem. De inhoudsanalyse draagt op deze manier
bij aan het in kaart brengen van de feitelijke situatie (Zie ook hoofdstuk 1, afbeelding 3.
Onderzoeksmodel).
3.3.2

Onderzoeksdata

Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de empirisch deelvraag, is het gemeentelijk beleid
integraal onder de loep gehouden. Dit houdt in dat alle beleidsterreinen van de gemeente Arnhem
geanalyseerd zijn. Afbeelding 8. ‘Globaal overzicht beleid gemeente Arnhem’ geeft een schematische
weergave van het beleid van gemeente Arnhem. Arnhem heeft sinds 2006 de maatschappelijke
vraagstukken en opgaven die zij als gemeente voor haar stad als het meest urgent beschouwt
vertaald naar vier stadsprogramma’s:
1. Aantrekkelijke centrumstad
2. Verbeteren van de woon- en leefomgeving
3. Participatie en werk
4. De zorgzame stad
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Deze stadsprogramma’s brengen focus aan in het gemeentelijk beleid. Zij vormen de ‘kop’ op de
deelprogramma’s die worden uitgevoerd door vijf stadsdiensten: Stadsontwikkeling, Stadsbeheer,
Maatschappelijke ontwikkeling, Inwonerszaken en Facilitair. Deze stadsdiensten beheersen het
beleidsproces van ontwikkeling, uitvoering tot evaluatie van het gemeentelijk beleid binnen negen
stadsthema’s.

Stadsprogramma's:
Verbeteren woon- & leefomgeving
Zorgzame stad
Participatie en werk
Aantrekkelijke centrumstad
Stadsdiensten:
Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Maatschappelijke ontwikkeling
Inwonerszaken
Facilitair

Stadsthema's:
• Economie
• Arnhem en de recessie
• Belastingen
• Wonen en leven
• Werk en inkomen
•Zorg en welzijn
•Kunst en cultuur
• Verkeer en vervoer
• Arnhem energiestad

Afbeelding 8. Globaal overzicht beleid gemeente Arnhem

Voor het selecteren van de beleidsdocumenten zijn de bovenstaande stadsthema’s aangehouden. De
geselecteerde beleidsdocumenten beschrijven het beleid dat momenteel gevoerd wordt en/of in de
toekomst zal worden toegepast binnen elk stadsthema. Dit betreft zo’n 22 documenten. Daarnaast
zijn er nog drie beleidsdocumenten geanalyseerd die deze stadsthema’s overstijgen. Voor een
overzicht van de geanalyseerde beleidsdocumenten zie bijlage 6. ‘Overzicht documenten
inhoudsanalyse’.
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3.4

Diepte-interviews

Het diepte-interview is de bekendste vorm van kwalitatief onderzoek. Met behulp van deze techniek
is het mogelijk om onderliggende motieven en beweegredenen van de respondent te achterhalen.
3.4.1

Doelstelling

De diepte-interviews zijn gehouden ten behoeve van de tweede deelvraag van de empirische
vraagstelling: ‘Welke mogelijkheden en beperkingen ziet de gemeente Arnhem om haar beleid
optimaal te laten aansluiten op de ambities van het OP2028?’. Met behulp van de diepte-interviews
is getracht de visie van verscheidene beleidsambtenaren van de gemeente Arnhem in kaart te
brengen. De diepte-interviews brengen samen met de inhoudsanalyse de feitelijke situatie in kaart
(Zie ook hoofdstuk 1, afbeelding 3. Onderzoeksmodel).
3.4.2

Steekproef

Er zijn vier diepte-interviews afgenomen. De respondenten voor de diepte-interviews betreffen drie
beleidsambtenaren en één uitvoerende ambtenaar. Deze selectie berustte op typeneenheid; er is
uitsluitend gesegmenteerd op functie. Hierbij is gekeken of:
Er minimaal twee respondenten geïnterviewd werden die (mede)verantwoordelijk zijn voor de
inhoudelijke totstandkoming van beleid van de gemeente.
De meerderheid van de respondenten die geïnterviewd werden op een beleidsterrein werkzaam
waren waar sport en bewegen in Arnhem een onderdeel vanuit maakte.
3.4.3

Semigestructureerd diepte-interview

Tijdens het diepte-interview is het belangrijk dat de onderzoeker flexibel in kan spelen op de
onderzoekssituatie en op de informatie die de respondenten geven. Bij een volledig gestructureerd
interview vormt een vragenlijst waarin de vragen en antwoordmogelijkheden vastliggen, het
uitgangspunt. Volledig gestructureerde interviews zijn echter niet flexibel en waren derhalve niet
geschikt als dataverzamelingsmethode binnen dit onderzoek, waarbij getracht is dieper in te gaan op
de interviewvragen. Om deze rede zijn de interviews semigestructureerd afgenomen. Het
gespreksprotocol dat als uitgangspunt diende binnen de diepte-interviews kan men teruglezen in
bijlage 7. ‘Gespreksprotocol semigestructureerde diepte-interviews’. Het theoretisch kader en de
verscheidene facetten van het integrale VSG-model zijn leidend geweest bij het opstellen van de
verscheidene onderwerpen binnen het diepte-interview. Bij het eerste gedeelte van de diepteinterviews is de onderzoeker ingegaan op de theoretische achtergronden van dit onderzoek. Zo kon
achterhaald worden of het in de praktijk daadwerkelijk zo afspeelde als de theorie de onderzoeker
vooraf verteld had. Hierna is ingegaan op het OP2028 in zijn algemeenheid. Het OP2028 wordt
beschreven als een zeer ambitieus plan dat Nederland tot een ‘Sportland’ moet vormen. Door dit in
de diepte-interviews te bespreken kon achterhaald worden in welke mate de respondenten
draagvlak hebben voor het OP2028. Daarna is het integrale VSG-model besproken om exact in kaart
te kunnen brengen welke beperkingen en mogelijkheden Arnhem ziet binnen de verscheiden
facetten van het integrale VSG-model. Tot slot is gevraagd welke randvoorwaarden de gemeente
Arnhem stelt aan het advies dat geformuleerd zal worden omtrent haar huidige situatie.
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3.5

Data-analyse

Nadat alle onderzoeksdata was verzameld zijn deze geanalyseerd. Nu zojuist de
onderzoeksmethoden zijn gepresenteerd zal het niet verrassend zijn dat gebruik is gemaakt van een
kwalitatieve analyse. Inhoudsanalyses en semigestructureerde diepte-interviews lenen zich namelijk
niet voor kwantitatieve analyses maar slechts voor kwalitatieve analyses.
De kwalitatieve analyses bestaan voornamelijk uit oncijfermatige informatie in de vorm van
tekstfragmenten en uitspraken in interviews. Hierdoor zijn ze niet te ordenen in een bepaald
meetniveau, zoals dat wel mogelijk is bij kwantitatieve data. Dit noemt men ook wel tekstuele
analyses. De analysemethode voor de tekstuele analyse van beleidsteksten en diepte-interviews is
hier geduid als: ‘Codering’. Coderen is het ordenen van onbewerkte gegevens in
onderwerpscategorieën (Gratton et al, 2007:235).
3.5.1

Codering inhoudsanalyse

Beleidsdocumenten bevatten veel tekst. Om de beleidsdocumenten overzichtelijk te maken is hier
gebruik gemaakt van bepaalde ‘codes’. De codes bevatten stukken tekst die relevant zijn in het
kader van de eerste empirische deelvraag: ‘Op welke wijze wordt door de gemeente Arnhem in haar
beleid invulling gegeven aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model?’
Zodoende vormt het VSG-model hier het vertrekpunt. Alle verschillende facetten van het integrale
VSG-model zijn voorzien van een code (naam). Op deze manier kon onderzocht worden waar de
beleidsdocumenten ‘in het VSG-model’ paste. De inhoudsanalyse van de beleidsdocumenten
bestond uit vijf stappen:
Stap 1: Integrale VSG-model operationaliseren.
Alle facetten van het integrale VSG-model hebben ieder hun eigen code gekregen. In bijlage 8.
‘Codering inhoudsanalyse’ worden deze toegelicht.
Stap 2: Beleidsdocumenten analyseren aan de hand van codes.
Nadat het integrale VSG-model was geoperationaliseerd kon deze toegepast worden op alle
beleidsdocumenten van de gemeente Arnhem. De geselecteerde beleidsdocumenten zijn gelezen en
nagetrokken op beleidsteksten die concrete beleidsvoornemens en/of activiteiten verwoorden.
Hierna zijn de beleidsteksten ondergebracht onder de codes van de verschillende facetten van het
integrale VSG-model. Afbeelding 12. (zie volgende pagina) geeft een schematisch overzicht van de
codes.
Stap 3: Resultaten weergeven.
Bij alle codes zijn nu tekstuele fragmenten ondergebracht uit de verscheidene beleidsdocumenten.
Voor een uitwerking hiervan zie bijlage 9.’Uitwerking inhoudsanalyse’. Dit leidt uiteindelijk tot een
totaaloverzicht van de wijze waarop de gemeente Arnhem invulling geeft aan de verschillende
facetten van het integrale VSG-model. Hier is per facet een samenvatting gegeven, welke als
resultaten beschreven zijn in hoofdstuk 4.
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Afbeelding 9. Codering

Stap 4: Conclusies trekken.
Uit de resultaten zijn de conclusies getrokken en is een antwoord geformuleerd op de eerste
empirische vraagstelling.
Stap 5: Aanbevelingen formuleren.
Nadat de wijze waarop door de gemeente Arnhem in haar beleid invulling wordt gegeven aan de
verschillende facetten van het integrale VSG-model in kaart was gebracht, zijn de resultaten en
geformuleerde conclusies gebundeld met de andere resultaten uit het onderzoek en is een sluitend
advies gevormd.
3.5.2

Codering diepte-interviews

De interviews zijn opgenomen en hierna uitgetypt tot vier verschillende interviewverslagen. Deze zijn
na goedkeuring van de respondenten meegenomen in dit onderzoek. De tekstuele analyse van deze
verslagen bestond uit zes stappen:
Stap 1: Selecteren op relevantie.
Allereerst is de verzamelde informatie geselecteerd op relevantie. Informatie die niet relevant was
voor het beantwoorden van de tweede empirische deelvraag ‘Welke mogelijkheden en beperkingen
ziet de gemeente Arnhem om haar beleid optimaal te laten aansluiten op de ambities van het
OP2028?’ is geschrapt.
Stap 2: Fragmenteren.
Vervolgens is de geselecteerde relevante tekst per interview opgesplitst in fragmenten (zie bijlage 10.
‘Diepte-interviews’).
Stap 3: Coderen.
Als derde stap zijn alle losse fragmenten van de verschillende interviews ‘gecodeerd’. Dat wil zeggen
dat de fragmenten van de verschillende interviews die over dezelfde relevante informatie beschikte
van één code (naam) zijn voorzien.
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Stap 4: Resultaten weergeven.
De verschillende codes met de daarbij behorende informatie geven een helder overzicht van de
resultaten van de diepte-interviews, die beschreven worden in hoofdstuk 4.
Stap 5: Conclusies trekken.
Uit de resultaten zijn de conclusies getrokken en is een antwoord geformuleerd op de tweede
empirische vraagstelling.
Stap 6: Aanbevelingen formuleren.
Nadat de mogelijkheden en beperkingen van de gemeente Arnhem omtrent haar huidige beleid in
het kader van het OP2028 in kaart waren gebracht, zijn de resultaten en geformuleerde conclusies
gebundeld met de andere resultaten uit het onderzoek en is er een sluitend advies gevormd.

3.6

Kwaliteit van onderzoek

Validiteit en betrouwbaarheid zijn twee pijlers waarop de kwaliteit van een onderzoek gebaseerd is.
In kwalitatief onderzoek is het lastig te bepalen wat exact bijdraagt aan deze validiteit en
betrouwbaarheid, aangezien kwalitatief onderzoek niet volgens vaste standaarden is opgezet.
Bovendien gaat men er in kwalitatief onderzoek vanuit dat resultaten door iedereen anders
geïnterpreteerd worden en is interpretatie om deze reden niet toetsbaar. Daarom is het voor de
onderzoeker zeer belangrijk om duidelijk aan te geven welke keuzes hij gedurende zijn onderzoek
gemaakt heeft en wat daarbij zijn of haar motivaties waren (Boeije, 2005; 150).
3.6.1

Validiteit

Validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten.
Wanneer de onderzoeker meet of verklaart wat hij daadwerkelijk wil meten of verklaren, wordt dat
opgevat als validiteit (Boeije, 2005:145).
Validiteit bestaat uit een zowel interne als externe variant. De interne validiteit richt zich op de
geldigheid van een onderzoek. Het gaat er hier dus om of een onderzoeker daadwerkelijk heeft
onderzocht, en dus gemeten, wat hij of zij wilde onderzoeken (Van Thiel, 2007: 56).
Om de interne validiteit van dit onderzoek zo hoog mogelijk te houden is de onderzoeker meerdere
malen nagegaan of de onderzoeksopzet daadwerkelijk geschikt was om de hoofdvraag mee te
beantwoorden. Het uitvoerig analyseren en concretiseren van de onderzoeksopzet heeft bijgedragen
aan de interne validiteit. Wat betreft de inhoudsanalyse, is het integrale VSG-model zodanig
geoperationaliseerd dat de resultaten daadwerkelijk informatie bevatten wat de onderzoeker wilde
bestuderen.
Externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Het betreft dan de vraag of
de uitkomsten van het onderzoek ook voor andere personen, organisaties en plaatsen gelden (Van
Thiel, 2007: 57). Het onderzoek is uitgevoerd binnen één specifieke gemeente, met respondenten die
alleen voor hun specifieke situatie spreken. Zodoende is de generaliseerbaarheid van de resultaten
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van het onderzoek niet heel groot. Desondanks kunnen gemeenten die zichzelf in verscheidene
onderzoeksresultaten herkennen de conclusies en bijbehorende aanbevelingen op zichzelf
betrekken.
3.6.2

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen door toevallige of
onsystematische fouten. Meestal wordt betrouwbaarheid afgemeten aan de precisie van de
methoden en dataverzameling of de meetinstrumenten. Als hetzelfde verschijnsel meer dan eens
met hetzelfde instrument wordt gemeten, moet het tot dezelfde waarneming leiden. Anders gezegd,
als er sprake is van betrouwbare methoden van dataverzameling, zal herhaling van de waarnemingen
tot een gelijke uitkomst moeten leiden (Boeije, 2005:145).
De interpretatie van de onderzoeker, een subjectieve weergave, speelt een grote rol binnen
kwalitatief onderzoek. Hierbij is zo nauwkeurig mogelijk aangegeven welke stappen gedurende de
inhoudsanalyse zijn ondernomen en wat de toegepaste codes exact inhouden. Dit verhoogt de
precisie van de dataverzameling. Bij de diepte-interviews is het lastig te bepalen of eenzelfde
onderzoek tot gelijke uitkomsten zal leiden. De kans bestaat namelijk dat andere respondenten
andere antwoorden zullen geven op dezelfde interviewvragen. Daarnaast betreft het hier
semigestructureerde diepte-interviews. Wanneer interviews volledig gestructureerd worden
afgenomen verlaagt dit de kans op gespreide antwoorden. Om de betrouwbaarheid van het
onderzoek te optimaliseren zijn de stappen die ondernomen zijn om tot de onderzoeksdata te komen
nauwkeurig beschreven; elke andere onderzoeker kan exact dezelfde stappen ondernemen. Dit
verhoogt tevens de precisie van dataverzameling. Het vervaardigen van het theoretisch kader is
enkel gedaan met betrouwbare, wetenschappelijke bronnen en kan dus als betrouwbaar worden
gezien.
Om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen is gebruik gemaakt van triangulatie. Dit houdt in
dat de onderzoeker op meer dan één manier informatie heeft verzameld en verwerkt (Van Thiel,
2007: 59). Zodoende is in dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen, zoals
bestaand materiaal en personen. Hiernaast zijn over dezelfde onderwerpen verschillende methoden
toegepast, namelijk de analyse van zowel interviews als bestaand materiaal.
Tot slot is getracht de nauwkeurigheid van het onderzoek te waarborgen door zowel voor, tijdens en
na het onderzoek contact te onderhouden met professionals, waaronder zich een aantal docenten
bevonden. Hiermee is zowel inhoudelijk, maar ook methodologisch overleg gevoerd. Dit is gedaan
om te voorkomen dat onervarenheid, ondeskundigheid of vooroordelen een rol van betekenis
zouden spelen tijdens dit onderzoek.
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4.

Resultaten

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de empirische vraagstelling: Wat is de feitelijke situatie
van het beleid van de gemeente Arnhem in het kader van het OP2028? Hiervoor zal als eerste de
volgende deelvraag beantwoord worden: Op welke wijze wordt door de gemeente Arnhem in haar
beleid invulling gegeven aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model? Zoals beschreven
in voorgaand hoofdstuk heeft hier een uitvoerige inhoudsanalyse voor plaatsgevonden. Zodoende zal
in paragraaf 4.1 een weergave worden gegeven van de resultaten van deze inhoudsanalyse.
Vervolgens worden in paragraaf 4.2 de resultaten van de tweede empirische deelvraag getoond. Hier
is getracht middels diepte-interviews een antwoord te vormen op de volgende empirische deelvraag:
Welke mogelijkheden en beperkingen ziet de gemeente Arnhem om haar beleid optimaal te laten
aansluiten op de ambities van het OP2028?

4.1

Inhoudsanalyse

Per geanalyseerd beleidsdocument wordt binnen de verscheidene stadsthema’s beschreven waar ze
invulling geven aan het integrale VSG-model en wat de gemeente in het kader van het
desbetreffende facet in haar huidige beleid onderneemt of in de toekomst wil ondernemen.
4.1.1

Stadsthema ‘Economisch’

Economische agenda 2015 ‘Koers op kansen’ + Bijlage: Actieplan 2009-2010
De Economische agenda (inclusief Actieplan 2009-2010) geeft een koersbepaling voor de langere
termijn, tot 2015. Deze agenda is gericht op het behoud van bestaande bedrijvigheid en de
versterking van sectoren waarin Arnhem zichzelf bijzonder en kansrijk acht. Binnen de sector
Toerisme en Vrije tijd wil Arnhem haar aandacht o.a. vestigen op Papendal. Arnhem streeft naar een
betere benutting van de potenties van Papendal, zodat in de toekomst optimaal gebruik wordt
gemaakt van faciliteiten en voorzieningen die Papendal te bieden heeft binnen deze sector.
Daarnaast wil Arnhem binnen de sector Zorg en Welzijn meer werkgelegenheid creëren. Met het
bundelen en versterken van het cluster met welness, sport en gezondheid tracht Arnhem extra
werkgelegenheid te realiseren voor middelbaar en lager opgeleiden. Een groei van werkgelegenheid
voor hoger opgeleiden tracht men middels een betere aansluiting met Health Valley in Nijmegen te
realiseren.

Afbeelding 10.
’Economische
agenda 2015’
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4.1.2

Stadsthema ‘Arnhem en de recessie’

Perspectiefnota 2010-2013
Om meer maatschappelijke verbondenheid te creëren geeft de gemeente veel aandacht aan haar
krachtwijken. Zij wil de sociale situatie in deze wijken onder andere verbeteren door de
sportdeelname met 5% te vergroten. Verder wil Arnhem armoede bestrijden door de
maatschappelijke participatie te verhogen. Deze is o.a. gericht op deelname van kinderen aan sport
en cultuur. Om sport meer te stimuleren wil de gemeente van sport een specifiek aandachtspunt
maken. Hierbij is aandacht voor een combinatie van breedtesport en topsport en de daarbij
behorende voorzieningen.

Afbeelding 11.
‘Perspectiefnota 2010-2013’

4.1.3

Stadsthema ‘Wonen en leven’

Woonvisie 2015
De gemeente Arnhem geeft met haar Woonvisie 2015 geen invulling aan het integrale VSG-model.
Tussenrapportage structuurplan Arnhem 2010
De gemeente Arnhem acht de integratie van sport- en spelfuncties in MFC (multifunctionele centra)
cruciaal voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Sport en spel hebben volgens de gemeente
niet alleen invloed op het fysieke welzijn, maar oefenen ook invloed uit op de sociale gemeenschap
in een buurt. Arnhem ziet hier een kans om juist door sport sociale integratie te laten plaatsvinden
en de sociale cohesie te versterken.

Afbeelding 12.
‘Structuurplan 2010’
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Gemeente Arnhem Grond(ig) bezien 2005
De gemeente Arnhem geeft met haar Grond(ig) bezien 2005 geen invulling aan het integrale VSGmodel.
Stad in Balans: Visie op Maatschappelijke Ontwikkeling van Arnhem tot 2015
In de ‘Stad in Balans’ staat de visie van de gemeente Arnhem op de maatschappelijke ontwikkeling in
Arnhem. Arnhem geeft daarin aan voor welke hoofdopgaven zij staat op sociaal, maatschappelijk en
cultureel gebied. Arnhem heeft o.a. het doel om de sociale cohesie in de stad te versterken, zodat
meer mensen op verschillende manieren actief deelnemen aan de samenleving. Dit wil zij onder
andere bereiken via sociaal-culturele participatie. Hierbij dient bovendien de deelname aan sport te
stijgen.

Afbeelding 13.
‘Stad in Balans’

Sport over de breedte, werkdocument: visie op sport en bewegen in Arnhem
Het werkdocument is een beleidsvisie waarin de gemeentelijke visie op sport en bewegen in Arnhem
gepresenteerd wordt. Deze visie is opgedeeld in vijf verschillende thema’s:
1. Sport: breed en integraal
2. Kwaliteit in sportverenigingen
3. Arnhemse accommodaties/voorzieningen en sportkaart
4. Arnhem (top)sportevenementenstad
5. Dienstverlening, interactie en belangenbehartiging in de sport
6. Ten aanzien van bovenstaande thema’s worden lopende initiatieven, aanwezige
problematieken als toekomstige ontwikkelingen aangestipt en kernpunten geformuleerd,
waar Arnhem in de toekomst op in wil zetten binnen haar sportbeleid.
Binnen het thema ‘Sport: breed en integraal’ heeft Arnhem de volgende zes kernpunten
geformuleerd, waarmee zij de deelname aan sport tracht te stimuleren:
1. Initiatieven tot vernieuwing, verbreding en verbetering van de bereikbaarheid van het
sportaanbod worden gestimuleerd.
2. Sport nadrukkelijk op de agenda plaatsen bij verdere ontwikkeling van de brede
school/verlengde schooldag.
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3. Herijking van de afspraken met het onderwijsveld over de kwaliteit van het
bewegingsonderwijs.
4. Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen tussen school, (sport)buurtwerk en
sportverenigingen.
5. Evaluatie van de inzet van breedtesportgelden.
6. Steunen van initiatieven op andere beleidsterreinen waarbij samenwerking met sport
plaatsvindt.
Zo heeft Arnhem dat ook gedaan voor het thema ‘Kwaliteit in sportverenigingen’:
1. Onderzoek naar de manier waarop sportverenigingen kunnen worden ondersteund.
2. Ondersteuning van samenwerkingsinitiatieven.
3. Aanstellen van een verenigingscontactpersoon.
4. (pilot) Planmatige ontwikkeling van (kwaliteit van) sportverenigingen.
De gemeente stelt zichzelf ten doel actief bij te dragen aan voldoende en kwalitatief goede
sportaccommodaties. In navolging hierop heeft de gemeente binnen het thema ‘Arnhemse
accommodaties/ voorzieningen en sportkaart’ een viertal kernpunten geformuleerd waar de
gemeente aan wil gaan werken. Ten eerste wil Arnhem de bestaande en de gewenste
sportvoorzieningen in stad en wijk in beeld brengen. Voor Arnhem moet een sport‘kaart’ worden
ontwikkeld waarop het totaal van bestaande en gewenste accommodaties en voorzieningen van de
stad op gebied van sport en bewegen wordt weergegeven. Deze sportkaart dient dan een uitwerking
te krijgen per wijk, zodat deze ook aansluit op de wijkontwikkelingsplannen. Dit wil men starten via
een pilot in Presikhaaf. Deze kaart heet ‘Arnhemse wijksportkaart’. Een sociale visie zou volgens
Arnhem maatgevend moeten zijn voor de (ver)plaatsing van een sportvoorziening. Daarnaast moet
bij de inkleuring van het voorzieningenaanbod op het terrein van bewegingsonderwijs,
buitensportaccommodaties, zwemmen en schaatsen/skeeleren gekeken worden naar bepaalde
prioriteiten.
Binnen het thema ‘Arnhem (top)sportevenementenstad’ wil Arnhem initiatieven bevorderen welke
leiden tot verbetering van het (top)sportniveau. Volgens de gemeente dient zij stimulans te geven
om op het terrein van een breed scala aan sporten op het landelijk hoogste (amateur)niveau te
opereren. In samenwerking met de verenigingen wil Arnhem voornamelijk inzetten op de talentvolle
jeugd. Daarnaast wil Arnhem (top)sport inzetten als stadspromotie, met als kernpunt: uitvoeren van
het uitwerkingsplan evenementen. In het ‘Uitwerkingsplan Evenementen’ zullen criteria staan
waaraan deze topsportevenementen moeten voldoen om a. in Arnhem plaats te kunnen vinden
en/of b. financiële en facilitaire ondersteuning te krijgen.
Binnen het thema ‘Dienstverlening, interactie en belangenbehartiging in de sport’ wil Arnhem een
onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een sportservicepunt of sportloket. Het
sportloket zou volgens de gemeente Arnhem drie hoofdtaken moeten vervullen: het bieden van een
aanspreekpunt voor de doelgroep(en), het leveren van integrale producten en diensten en het zich
pro-actief opstellen ten opzichte van de doelgroep(en) van het sportloket. Een tweede speerpunt
binnen dit thema is de rol die een federatie of organisatie vervult als verenigingsondersteuner. De
gemeente ziet hier graag een evaluatie van de rol van de Arnhemse Sport Federatie als
belangenbehartiger en verenigingsondersteuner.
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Afbeelding 14. ‘Sport over de breedte’

De staat van de sportaccommodaties in Arnhem 2011
De accommodatienota is een beschrijving van de huidige sportinfrastructuur, voorzien van
inventarisatie van knelpunten en behoeften. De beschrijving van de huidige sportinfrastructuur heeft
geleid tot enkele beleidsoverwegingen ten behoeve van verdere beleidsontwikkeling bij het opstellen
van een nieuwe sportvisie. De gemeente Arnhem ziet accommodaties als een verlengstuk van
gemeentelijke ambities. Volgens haar zijn sportaccommodaties ‘instrumenten’ om gemeentelijke
en/of maatschappelijke doelstellingen te kunnen bereiken. De gemeente neemt zodoende hierin een
(voorwaardescheppende) rol in indien het realiseren en/of in stand houden van sportaccommodaties
een bijdrage levert aan de gemeentelijke sportdoelstellingen en ambities. Voor de toekomst wenst
Arnhem in haar komend accommodatiebeleid vijf uitgangspunten te hanteren:
1. Het zorg dragen voor voldoende binnen- en buitensportaccommodaties en een optimale inzet en
multifunctioneel gebruik van diverse accommodaties bevorderen draagt bij aan de gemeentelijke
sportdoelstellingen en ambities.
2. De gemeente Arnhem streeft een multifunctioneel gebruik van voorzieningen na vanuit de
overweging dat een gezamenlijk gebruik het draagvlak voor een accommodatie vergroot en
ontmoetingsmogelijkheden verruimt.
3. Gezien de financiële situatie van de gemeente Arnhem ligt een uitgebreid extra
investeringsprogramma op het terrein van de sport niet voor de hand. Zodoende wil Arnhem
inzetten op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de bestaande voorzieningen en beperking van
de onvermijdelijke extra investeringen.
4. Het stimuleren van sport en bewegen vraagt om een goed bereikbaar aanbod. Accommodaties
en voorzieningen dicht bij huis verlagen de drempel tot sport- en beweegdeelname Arnhem wil
hier op inzetten met in het achterhoofd dat niet iedere accommodatiesoort dicht bij huis
gerealiseerd kan worden.
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5. Arnhem stelt zichzelf als uitgangspunt dat de voorzieningen in wijken die achterblijven in
sportdeelname voldoende dienen te zijn om de gewenste groei aan sportdeelname te kunnen
opvangen en dienen een stimulans tot sportdeelname te zijn.

Afbeelding 15. ‘De staat van de sport- accommodaties’

Startnotitie visie sport en bewegen 2011
De Startnotitie visie sport en bewegen 2011 is een kaderstellend document waarin wordt
aangegeven waar Arnhem op in wil zetten binnen een meerjarig perspectief. Door toenemend
geweld op sportvelden gaat de gemeente helpen om dit geweld tegen te gaan. Dit gaat zij doen door
deskundigheid te bieden, campagnes te faciliteren en verbindingen met andere beleidsprogramma’s
te leggen. De gemeente waardeert en ondersteunt de maatschappelijke activiteiten van Vitesse en
zal dit ook blijven doen. De gemeente wil vitale(re) sportverenigingen om zo sporten en bewegen te
stimuleren. Zij gaat de komende jaren meer een faciliterende en stimulerende rol spelen om bij te
dragen aan meer sportende en bewegende Arnhemmers en vooral aandacht geven aan de jeugd
(autochtoon en allochtoon) en de gehandicapte- en inactieve sporters (jongeren en volwassenen).
Om accommodaties efficiënter te gebruiken zal de gemeente zelf op het gebruik gaan sturen.
Daarnaast stuurt zij aan op samenwerking met omliggende gemeentes zoals Lingewaard,
Overbetuwe, Renkum en Rheden. Hierdoor zullen onder andere de kosten over meer gemeenten
worden verdeeld. Arnhem heeft zich met andere steden verbonden aan de G32. Zij willen gaan voor
kandidaatstelling voor de Olympische Spelen 2028. Dit wil Arnhem gebruiken om (top)sport in de
stad te promoten en verbinding te zoeken met sport en bewegen in de wijken. Verder wil de
gemeente een tarievensysteem ontwikkelen dat beloningen bevat om organisaties te verleiden, een
actieve bijdrage te leveren aan de doelen van het gemeentelijk sportbeleid.
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Afbeelding 16. ‘Visie
sport en bewegen’

Nota ruimte voor de jeugd (spelennota) 2010-2020
Om sport en bewegen te stimuleren gaat de gemeente Arnhem voldoende veilige formele en
informele speel- en ontmoetingsruimtes aanbieden aan kinderen, jeugdigen, jongeren en jong
volwassenen. Bij (her)inrichting van de woonomgeving en speelvoorzieningen wordt rekening
gehouden met de behoefte, het gebruik, het ruimtebeslag van de verschillende doelgroepen en de
bereikbaarheid van de speelruimte in de omgeving. Voor de drie doelgroepen zullen loopafstanden
naar de speelvoorzieningen aangehouden worden. Verder wordt bij het ontwerpen van speelplekken
rekening gehouden met medegebruik van de doelgroep met een beperking. Per wijk moet minimaal
één aangepaste speelvoorziening gerealiseerd worden. De gemeente streeft ernaar om, volgens de
richtlijnen van de NUSO, per hectare woongebied 300m2 te reserveren voor speelruimte. Bij de
ontwikkeling van nieuwe scholen en multifunctionele centra is het uitgangspunt dat het (school)plein
openbaar toegankelijk wordt, zodat hier ook na sluitingstijd van scholen gespeeld kan worden.
Verder zal bekeken worden of sportvelden zelfstandig gebruikt kunnen worden door kinderen en
jongeren uit de omgeving. Bouwspeelplaatsen, Cruijff Courts, Krajicekvelden, verharde en
onverharde voetbalvelden worden in het openbare speelvoorzieningenniveau betrokken bij de
speelplannen per wijk. Ook zal de gemeente grotere speelplekken aanleggen die centraal in de wijk
liggen en die aantrekkelijk genoeg zijn om kinderen, jeugdigen en jongeren uit de hele wijk te
trekken.

Afbeelding 17.
‘Spelennota’
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Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs 2010-2013
Het Integraal Huisvestingplan voor het Primair Onderwijs (IHP PO) geeft de ambities en koers aan
voor de onderwijshuisvesting in de gemeente Arnhem voor de jaren 2010-2013. De gemeente
Arnhem wil de jeugd tot blijvende sportdeelname stimuleren. Om dit te bereiken wordt er volop
aandacht geschonken aan het bewegingsonderwijs. De gemeente ziet het bewegingsonderwijs als
een essentieel onderdeel van het onderwijsprogramma en tracht dit op verschillende wijzen te
optimaliseren. Arnhem wil dat er in eerste instantie wordt ingezet op het beschikbaar hebben van
voldoende goede gymvoorzieningen in de omgeving van de school om te kunnen voldoen aan de
normen van ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Arnhem’. Waar nodig
dienen aanpassingen te worden gedaan aan: het aantal klokuren bewegingsonderwijs, de afmetingen
van de voorzieningen, de inrichting en de ligging van gymnastieklokalen. Daarnaast is er onlangs een
nieuw leerplan bewegingsonderwijs op Arnhemse scholen geïntroduceerd dat voldoet aan hoge
kwaliteitseisen en bij moet dragen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Tot slot wordt door
de gemeente gestreefd naar een samenhangende aanpak van sport onder en na schooltijd.

Afbeelding 18.‘IHP PO’

Kadernota brede school
De Kadernota brede school dient als kaderstellend document voor het realiseren van brede scholen
binnen Arnhem. Eén van de twee doelstellingen die Arnhem heeft omtrent de ontwikkeling van
brede scholen is het vergroten van onderwijs en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren door
scholen op te nemen in het netwerk van onder andere sportieve voorzieningen. Hier wenst Arnhem
een accent op sport en recreatie bij brede scholen:
- In samenwerking met stedelijk sportkennismakingsprogramma ‘s kinderen in contact
brengen met sportverenigingen, zowel tijdens als na school.
- In de directe omgeving van school sportieve faciliteiten creëren (trapveld, skatevoorziening,
tafeltennistafel, basketbalplein etc.).
- Gezamenlijke programmering van sport, spel en bewegingsactiviteiten na school.

Afbeelding 19.
‘Kadernota brede school’
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Nota ‘Opgroeien in Arnhem, met kansen, grenzen en steun’ Integraal Jeugdbeleid 2008-2011
In deze nota wordt besproken wat Arnhem het belangrijkste acht voor de vier beleidsjaren met
betrekking tot hun jeugdbeleid. De gemeente heeft verscheidene actiepunten opgesteld waaronder
een actiepunt waarin organisaties uitnodigd worden om combinatiefuncties op het gebied van
hulpverlening en vrije tijd, sport en cultuur uit te breiden. De gemeente ziet hier graag nog meer
samenwerking tussen verschillende organisaties.

Afbeelding 20. ‘Integraal jeugdbeleid’

4.1.4

Stadsthema ‘Werk en inkomen’

Inzet op inzet - vrijwilligerswerkbeleid
Arnhem heeft een nota geschreven over vrijwilligersbeleid. Hierin beschrijft ze haar visie op het
beleid dat gevoerd dient te worden omtrent vrijwilligerswerk in Arnhem. De gemeente Arnhem
ondersteunt vrijwilligersbeleid in de sportsector door het bieden van verenigingsondersteuning. De
gemeente geeft extra ondersteuning middels de financiering van een (of meerdere)
verenigingsondersteuner(s) die sportclubs helpt bij het ontwikkelen van kader- en vrijwilligersbeleid.

Afbeelding 21. ‘Vrijwilligerswerkbeleid’
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Startnotitie Armoede agenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’ + Stadsagenda 2008-2011 ‘Arnhem
omarmt’
Arnhem voert actief beleid op het terrein van armoedebestrijding. Binnen de startnotitie Armoede
agenda 2008-2011 ‘Arnhem omarmt’ geeft de gemeente een globale beschrijving van het proces dat
nodig is voor het opstellen van de Armoede agenda 2008-2011. In de Stadsagenda 2008-2011
‘Arnhem omarmt’ zijn de concrete agendapunten beschreven waar Arnhem op in gaat zetten van
2008 tot 2011 om armoede te bestrijden. Arnhem wil tot en met 2011 de deelname aan de
samenleving middels sport stimuleren door bij gezinnen die door hun financiële situatie niet de
mogelijkheid hebben te sporten de financiële drempels weg te nemen of te verlagen.

Afbeelding 22.
‘Armoede
agenda 20082011’

4.1.5

Stadsthema ‘Zorg en welzijn’

Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2011
De gemeente Arnhem heeft samen met betrokken organisaties en bewoners voor 2008 tot en met
2011 een beleidsplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgesteld. In het
beleidsplan staat wat de gemeente deze vier jaar gaat doen aan maatschappelijke ondersteuning.
Arnhem heeft voor deze jaren zichzelf als doel gesteld burgers te stimuleren, belonen en verleiden
om actief deel te nemen aan de samenleving. Dit tracht de gemeente o.a. te doen door te faciliteren
in centra zoals een sportcentrum. Daarnaast wil Arnhem de toegang tot informatie en advies voor
iedereen verbeteren. Dit betekent dat iedere burger met een (advies)vraag over sport goed en snel
ondersteund, geadviseerd of geholpen wordt. Tot slot wordt extra aandacht geboden aan
maatschappelijke ondersteuning van verstandelijk beperkten. Voor de vier beleidsjaren wil Arnhem
het welzijnsaanbod, waaronder sport, beter laten aansluiten op de vraag en behoeften van burgers
met een verstandelijke beperking.

Afbeelding 23.
‘MJBP WMO’
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4.1.6

Stadsthema ‘Kunst en cultuur’

Samenvatting en toekomstprofielen 2001-2005-2015
De gemeente Arnhem geeft met het beleidsdocument voor Kunst en Cultuur geen invulling aan het
integrale VSG-model.
4.1.7

Stadsthema ‘Verkeer en vervoer’

Verkeersagenda Arnhem 2010-2020
De Verkeersagenda is een discussienotitie die een eerste schets op de hoofdlijnen van een nieuwe
verkeersvisie voor de periode 2010-2020 vormt. Hieruit blijkt dat Arnhem voor de toekomst het
gebruik van de fiets binnen het verkeer wil optimaliseren. Fietsvoorzieningen dienen zodanig
gevormd te worden dat ze het aantrekkelijk maken de fiets te pakken binnen Arnhem.

Afbeelding 24.
‘Verkeersagenda
2010-2020’

Stedelijk verkeers- en vervoersplan Arnhem 2000-2010
In het Stedelijk verkeers- en vervoersplan beschrijft Arnhem haar plan omtrent de maatregelen die zij
treft op het gebied van verkeer en vervoer voor het decennium 2000-2010. Ook hieruit blijkt dat de
gemeente het fietsgebruik wil optimaliseren binnen Arnhem. Door veilige, snelle doorgaande
fietsroutes tracht Arnhem de fiets aantrekkelijk te maken voor korte afstanden. Daarnaast wil
Arnhem voetgangersgebieden uitbreiden en aantrekkelijke looproutes creëren.

Afbeelding 25.
‘Stedelijk
verkeers- en
vervoersplan
2000-2010’
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4.1.8

Stadsthema ‘Arnhem energiestad’

Programmaplan 2011-2014
Om sport te stimuleren zal de gemeente Arnhem hoofdsponsor blijven voor het HAN Hydromotive
studententeam dat jaarlijks deelneemt aan de Shell eco marathon. Tevens blijft zij de sponsoring van
het HAN Solarboat team ondersteunen. Verder zal de gemeente beginnen met het laten plaatsen van
1.000 m2 zonnepanelen en zonnefolie op bestaande en nieuw gemeentelijk vastgoed. Dit zal onder
andere gebeuren op sportcomplexen en scholen.

Afbeelding 26. ‘Programmaplan 2011-2014’

4.1.9

Overkoepelende documenten

Tussenbalans visie Arnhem 2015
De Tussenbalans visie Arnhem 2015 is een actualisering van het lange termijnbeeld van de gemeente
op de stad Arnhem. Arnhem wil een actieve en volwaardige deelname aan de samenleving
stimuleren. Onder maatschappelijk actief zijn rekent Arnhem tevens deelnemen aan sport. Zodoende
heeft Arnhem binnen verschillende gemeenteprogramma’s verscheidene doelen opgesteld die de
deelname aan de Arnhemse samenleving door sport stimuleren.

Afbeelding 27.
‘Tussenbalans visie
Arnhem 2015’
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Het Arnhems Lenteakkoord 2010-2014
D66, GroenLinks, SP en VVD zijn de partijen die samen het stadsbestuur voor Arnhem vormen in de
periode 2010 tot 2014. Samen hebben zij afspraken gemaakt over de onderwerpen waaraan zij de
komende jaren gaan werken. Voor het aspect sport hebben zij verscheidene actiepunten
geformuleerd die de gemeente belangrijk acht voor de komende jaren. Allereerst wil de gemeente de
gehandicaptensport ondersteunen. Daarnaast zullen zij verenigingen die zich inzetten voor fair play
ondersteunen. Wanneer er voldoende geld beschikbaar is, zullen zij tevens de maatschappelijke
activiteiten van betaald voetbalorganisatie Vitesse ondersteunen. Bovendien gaat Arnhem om sport
te stimuleren het accent leggen op jeugd, sport in de wijken en amateursport. Dit is gedaan omdat zij
iedereen in staat willen stellen om te sporten. Verder wordt fietsen erg gestimuleerd door bij
herinrichting van wegen rekening te houden met fietspaden, waarbij ook meer fietsverhuurlocaties
geïntroduceerd worden en snellere en veilige fietsroutes worden aangelegd. In het geval van
accommodaties zal Arnhem gaan investeren in duurzame sportaccommodaties en in een goede
accommodatie voor watersportverenigingen bij Stadsblokken/ Meinerswijk. De gemeente wil tot slot
meer zichtbaarheid van Papendal in de stad en zal een nieuw systeem ontwikkelen met beloningen
en kortingen om zo te stimuleren dat verenigingen met jeugd en vrijwilligers gaan werken.

Afbeelding 28. ‘Arnhems lenteakkoord 2010-2014’

Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014
In de ‘Meerjarenprogrammabegroting 2011-2014’ (MJPB) worden 14 beleidsprogramma’s
weergegeven die de vertalingen zijn van de vier stadsprogramma’s van Arnhem. De 14
beleidsprogramma’s bestaan allen uit verscheidene deelprogramma’s waar concreet is aangegeven
welke beleidsdoelen en beleidsoutput Arnhem nastreeft en welke activiteiten zij in het kader van de
deelprogramma’s ondernemen in beleidsjaar 2011. Hieronder worden de verschillende
beleidsdoelen en activiteiten in kaart gebracht.
Beleidsdoelen:
1. Meer ruimte voor de jeugd, zowel fysiek als via jeugdparticipatie.
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2. Het verbeteren van de participatie en acceptatie van migranten in de Arnhemse samenleving
onder meer op het terrein van sport.
3. Het verminderen van overgewicht bij zowel kinderen als volwassenen door uitvoering van het
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB).
4. De bewoners van, en, sportverenigingen in, de vijf Arnhemse ontwikkelwijken krijgen meer
aandacht om bewegingsarmoede tegen te gaan en bewegen en sporten te bevorderen.
5. Komen tot een groter aantal kwalitatief sterke verenigingen.
6. Meer kinderen uit armoedegezinnen de kans geven te gaan sporten middels de Arnhem Card /
Jeugdsportfonds.
7. Het versterken van de relaties en activiteiten binnen en buiten schooltijd.
8. Voldoende veilige speel- en ontmoetingsruimte, met inzicht in de haalbaarheid van het
wensbeeld speel- en ontmoetingsruimte.
9. Opstellen voorstel voor een goed beheer van de duiksport.
10. Bevorderen van het fietsgebruik.
11. Handhaving en kwalitatieve verbetering van het huidige aanbod aan sportvoorzieningen,
accommodaties en verenigingsondersteuning.
Activiteiten:
- Zichtbaarheid van Papendal, door medefinanciering in bouw multihal.
- Participeren in Health Valley.

Afbeelding 29. ‘MJPB 2011-2014’
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4.2

Diepte-interviews

Per interviewtopic (code) volgt hier een verslaglegging van de resultaten van de vier afgenomen
diepte-interviews.
4.2.1

De respondenten

De interviews zijn gehouden met de diensten Maatschappelijke ontwikkeling, Stadsontwikkeling en
het uitvoerend orgaan: Sportbedrijf Arnhem.
Binnen de dienst Maatschappelijke ontwikkeling is gesproken met de beleidsadviseur Sport die zich
hoofdzakelijk richt op het adviseren van het College omtrent het huidig sportbeleid. Daarnaast is
gesproken met een beleidsmedewerker van de dienst Maatschappelijke ontwikkeling. Deze
beleidsmedewerker vervult een coördinerende rol binnen deze dienst en draagt zorg voor het
beleidsinhoudelijke gedeelte van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB). Daarmee is de
beleidsmedewerker geen specialist op één van de verschillende deelprogramma’s binnen de MJPB,
maar diegene die het overzicht dient te houden over de algehele invulling van het beleid binnen de
MJPB.
Voor de dienst Stadsontwikkeling is gesproken met de beleidsadviseur Strategie. Deze dienst houdt
zich dag in en dag uit bezig met de fysieke verbetering van de Arnhemse stad. Binnen deze dienst
oriënteert de beleidsadviseur Strategie zich voornamelijk op externe partijen, met de bijbehorende
financieringsstromen. De adviseur heeft hier o.a. de opgave om in kaart te brengen op welke wijze
men de stad fysiek kan verbeteren en hoe men hierbij optimaal kan aansluiten op de beleidsmatige
keuzen van het Rijk en de Provincie.
Als laatst is gesproken met de coördinator van de Marketing & Communicatieafdeling van
Sportbedrijf Arnhem. Sportbedrijf Arnhem houdt zich dagelijks bezig met de uitvoering van het
sportbeleid van de stad. De coördinator van de Marketing & Communicatieafdeling stuurt de afdeling
aan op het uitvoeren van hun takenpakket. Daarnaast draagt de coördinator er ook zorg voor dat er
binding gehouden wordt met het managementteam en andere interne klanten (zoals
beleidsmedewerkers van de gemeente Arnhem).
4.2.2

Beleid

Code 1. Beleidsvormingsproces
De beleidsadviseur Sport geeft aan dat de Raad heeft besloten dat het tijd was voor een nieuwe
sportvisie. De wethouder Sport krijgt dan de opdracht hier invulling aan te geven. De wethouder
speelt dit vervolgens door aan de dienst Maatschappelijke ontwikkeling. De beleidsadviseur geeft
aan dat hun dienst dan vervolgens met mensen uit het veld probeert invulling te geven aan een
nieuwe sportvisie. Onder deze mensen uit het veld behoort ook Sportbedrijf Arnhem. De coördinator
van de Marketing & Communicatieafdeling geeft aan dat Sportbedrijf Arnhem betrokken wordt bij
het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie en zegt: “Op een aantal vlakken weten wij vanuit de
praktijkervaring meer van onderdelen en kunnen wij dus beter richting bepalen.” De coördinator
geeft aan dat Sportbedrijf Arnhem regelmatig contact heeft met de wethouder Sport en
beleidsontwikkelaars van de gemeente Arnhem. Uit het overleg met ‘mensen uit het veld’ vloeit dan
een startnotitie die vervolgens door de beleidsadviseur bekeken dient te worden met het
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programmaberaad en het managementteam van de dienst Maatschappelijke ontwikkeling. Daarna
gaat het beleidsdocument weer via de Wethouder naar de Commissie ‘C’, waar sport een onderdeel
van uitmaakt. Tot slot komt het beleidsdocument weer in de Raad, waar het document drie soorten
raadsvergaderingen ondergaat binnen de informatieve raad, de meningsvormende raad en de
beslissende raad. Hierna wordt het beleid vastgesteld en wanneer nodig weer teruggestuurd om
bijgesteld te worden. De beleidsmedewerker van de dienst Maatschappelijke ontwikkeling, tevens de
man achter het beleidsdocument ‘Stad in Balans’ geeft tevens aan te hebben gewerkt met een
startnotitie. Hij geeft aan: “Eigenlijk is het de bedoeling dat bij elke nieuwe beleidsontwikkeling er een
startnotitie komt waarin aangegeven wordt: Wat is de inleiding, de aanleiding dat we nu nieuw
beleid, ander beleid willen gaan ontwikkelen? Hoe gaan we dat in hoofdlijnen doen? Wat zijn de
belangrijkste thema’s? Wie is de opdrachtgever/ opdrachtnemer? Wie zijn er allemaal bij betrokken?
Hoe wordt het gefinancierd? Dat soort dingen staan in de startnotitie.” Hierna is de startnotitie van
Stad in Balans naar de Commissie en Raad gegaan voor goedkeuring. De beleidsmedewerker geeft
aan dat bij de beleidsvorming interactief contact is geweest met het zogenaamde ‘maatschappelijk
veld’. Volgens de beleidsmedewerker is het belangrijk hen te betrekken binnen het
beleidsvormingsproces, omdat zij een deel van het beleid in praktijk moeten gaan uitvoeren. De
beleidsadviseur geeft aan dat zij de maatschappelijke partijen de bestaande startnotitie voorleggen
en de partijen de ruimte geven hier uitspraak over te doen.
Code 2. Huidige sportbeleid
Vanuit de dienst Maatschappelijke ontwikkeling blijkt dat men momenteel werkt met het
beleidsdocument ‘Sport over de breedte’. De beleidsadviseur Sport zegt dat binnen dit document
voornamelijk is ingestoken op breedtesport en dat daar toentertijd bewust voor gekozen is:
“Breedtesport is gewoon de basis voor topsport”. De beleidsmedewerker geeft hier aan: “ Dat is het
beleidskader dat een flink aantal jaren geleden is vastgesteld, waar met name ook wordt ingezet op
de breedtesport en ik heb het idee dat dit nu toe is aan herijking.” Nu bevestigt de beleidsadviseur
dat er daadwerkelijk een nieuwe beleidsvisie ligt voor het sportbeleid in Arnhem en dat de
startnotitie ook al groen licht heeft gekregen van de Raad. De beleidsmedewerker geeft aan bekend
te zijn met de nieuwe visie en vertelt dat Arnhem tot voor kort nog geen langetermijnvisie had als
het ging om sport, maar nu het OP2028 in de startnotitie is opgenomen de beleidsmedewerker dit
wel verwacht.
Code 3. Lastige aspecten binnen de beleidsvorming
Met de dienst Maatschappelijke ontwikkeling is gesproken over aspecten waar de beleidsadviseur en
beleidsmedewerker tegenaan lopen tijdens het proces van beleidsvorming. Ze geven beiden aan dat
er veel mensen zijn die rondom een beleidsthema of onderwerp iets te zeggen hebben. Dit ervaren
zij als lastig, voornamelijk wanneer er haast bij het beleidsproces is. De beleidsmedewerker zou liever
hebben dat het duidelijk is wie rondom welk thema het voor het zeggen heeft: “Iedereen moet hier
overal zijn plasje over doen”. Beiden geven aan dat de gemeente Arnhem een grote gemeente is en
binnen de dienst Maatschappelijke ontwikkeling met veel medewerkers te maken heeft: “Binnen
onze dienst werken tussen de 550 en 600 mensen.”. Volgens hen moet je wanneer je binnen de
gemeente Arnhem werkt hier bewust van zijn en kun je op voorhand weten dat het proces langer
gaat duren dan bij kleinere gemeenten.
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Code 4. Samenwerken
De beleidsadviseur Sport geeft aan dat de verscheidene diensten elkaar nodig hebben om iets te
willen bereiken binnen de gemeente. De beleidsadviseur ervaart dat de afdeling sport vaak te laat
betrokken wordt binnen deze samenwerking: “Wat nog vaak gebeurd is dat er heel erg in hokjes
wordt gedacht. En dat is iets wat meer open moet. Dat moet bij elke visie. Je merkt gewoon heel vaak
dat de afdeling sport er te laat bij betrokken wordt. Dan hebben ze in andere diensten al plannen
gemaakt en dan “Oh ja wacht even..” of we komen er toevallig achter ....” De beleidsmedewerker van
de dienst Maatschappelijke ontwikkeling noemt het een ‘belangenstrijd’. Er wordt aangegeven dat
het proces van samenwerking heel verschillend verloopt door de verschillende belangen die heersen
binnen de verscheiden afdelingen van de gemeente. En dat de toevoer van geld vanuit het Rijk daar
ook een rol in speelt. Vanwege de zogenaamde gebrekkige samenwerking zal er een reorganisatie
gaan plaatsvinden binnen de gemeente Arnhem. De beleidsmedewerker vertelt dat er sterk
gereduceerd gaat worden in verschillende afdelingen en diensten om tot een betere samenwerking
te komen: “Schotten die er nog veel te vaak zijn, zowel schotten in competentie als gewoon in
financiën. Dat wil men doorbreken. En dan moet er op een gegeven moment een heldere aansturing
komen met een uitgekiend management”.
Code 5. Ideale situatie beleidsvorming
De dienst Maatschappelijke ontwikkeling heeft zich uitgelaten over hoe zij het beleidsproces graag
zouden zien in de toekomst. Volgens hen zouden er meer medewerkers met een helikopterview
mogen zijn. Bovendien zou het volgens hen bevorderlijk zijn als de diensten dichter bij elkaar zaten,
wat men ook tracht te bereiken met een reorganisatie. Dit omdat iedereen dan volgens hen op het
juiste moment betrokken wordt binnen het beleidsvormingsproces. Zoals de beleidsadviseur Sport
aangeeft: “Daar willen we al eerder bij betrokken worden”.
Code 6. Bezuinigingen
Uit de diepte-interviews blijkt dat Arnhem tevens getroffen is door de bezuinigingsronde. De
respondenten geven aan dat het een moeilijke periode is en dat het hierdoor lastig is beleid te
vormen en er geen geld is voor zogenaamd ‘nieuw beleid’. “Nieuw beleid gaan we voorlopig niet
doen, daar is het geld niet voor” waren de woorden van de beleidsmedewerker van de dienst
Maatschappelijke ontwikkeling. De dienst Stadsontwikkeling geeft hierbij aan: “Creatief zijn kost geen
geld”. De beleidsadviseur Strategie ziet mogelijkheden om steun te zoeken bij het Rijk en de
Provincie en zegt hierbij het volgende: “....ja, natuurlijk moet er geld bij.”
4.2.3

OP2028

Code 7. OP2028 algemeen
De respondenten is gevraagd naar hun mening over het Olympisch Plan 2028. De beleidsadviseur
Sport geeft aan het een mooi verhaal te vinden, maar wel haar twijfels te hebben over de
realiseerbaarheid en zegt daarbij het volgende: “Een land als Nederland is dat wel realistisch en
moeten we dat ook wel willen?”. De beleidsadviseur van Stadsontwikkeling geeft ook zijn twijfels
aan. De beleidsadviseur zegt dat er door landen in het verleden veel is geïnvesteerd in het opzetten
van de Spelen en er veel van over is gebleven (aan gebouwen bijvoorbeeld) waar men achteraf niks
meer aan had. Het OP2028 lijkt volgens de beleidsadviseur op een wensbeeld zonder concreet
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investeringsprogramma. Sportbedrijf Arnhem noemt het Olympisch Plan “goed” en dan met name
om het feit dat het niet alleen gaat over het binnenhalen van de Spelen. Volgens het Sportbedrijf kan
men met het Olympisch Plan sowieso winst behalen door de neveneffecten. Het Sportbedrijf acht de
neveneffecten nog belangrijker dan de Spelen zelf, al hebben ze wel de twijfel in de doorvertaling
van het geschreven plan. Het Sportbedrijf mist een concrete doorvertaling naar lokaal niveau.
Code 8. OP2028 en Arnhem
Vanuit de dienst Maatschappelijke ontwikkeling maakt men duidelijk dat de gemeente met het
plaatsnemen in de alliantie (Gelderland Sportland) tracht sport meer op de kaart te krijgen binnen de
gemeente Arnhem en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Olympische
ambities. De dienst Maatschappelijk ontwikkeling, Stadsontwikkeling en het Sportbedrijf spreken
over de volgende mogelijkheden en actiepunten met betrekking tot het OP2028 en sport binnen
Arnhem:
 Er zou meer samenwerking kunnen komen met Papendal.
 Er dienen kernsporten gekozen te worden waar handbal en vechtsporten volgens de dienst
Maatschappelijke ontwikkeling belangrijke sporten zijn.
 De gemeente wil gaan kijken waar zij kan participeren in de Paralympische Spelen.
 Arnhem wil talentontwikkeling, talentherkenning en dergelijke activiteiten voortzetten in het
kader van het OP2028.
 De gemeente dient de stad op fysiek gebied efficiënt te benutten om de Olympische Spelen
plaats te kunnen laten vinden. Woorden van Stadsontwikkeling waren: “Dicht bij de Randstad,
binnen drie kwartier ben je in Amsterdam, je bent dus eigenlijk goed aanwezig als het gaat om
verblijfsplekken voor mensen die naar de Olympische Spelen komen.”
 De respondenten zien Arnhem als een breedtesportstad.
 Volgens het Sportbedrijf hoeft Arnhem niet expliciet op sport in te zetten om sport toch te laten
leven onder de inwoners van Arnhem en kan Arnhem vasthouden aan hun twee waarden: groen
en creatief.
 Arnhem wil voor de toekomst kijken op welke manier zij kan participeren in de kernsporten van
de Provincie. Sportbedrijf Arnhem geeft aan dat het slim is om op die wijze meer (financiële)
steun te krijgen vanuit de Provincie en het Rijk.
 Sportbedrijf Arnhem zegt dat g-sport belangrijk is voor Arnhem en wil daar in de toekomst op
inzetten, ook in het kader van de Paralympische spelen.
 De coördinator van de Marketing & Communicatieafdeling heeft vanuit de G32 de opdracht
gekregen te kijken wie voor de gemeente Arnhem de Olympische ambassadeurs dienen te
worden. De coördinator geeft aan dat dit samengaat met de keuze voor de kernsporten. Dus dat
betekent dat dit voor de gemeente Arnhem nog even op zich laat wachten. De coördinator zegt
dat de gemeente streeft naar ongeveer vijf ambassadeurs die ambassadeur zijn, omdat ze
geloven in hun rol en het belang zien om te participeren in het OP2028.
Code 9. Voorwaarden OP2028
De beleidsadviseur Sport geeft aan dat binnen de gemeente Arnhem in de toekomst meer aandacht
besteedt dient te worden aan sport. Als je sport wil inzetten als middel om maatschappelijke
doeleinden te bereiken in het kader van het OP2028, dan is daar volgens de beleidsadviseur meer
nodig dan nu gebeurt: “Als je inderdaad sport als middel wil inzette, bij het creëren van meer
saamhorigheid in de wijk en noem maar op, dan moet je ook mensen hebben die de handjes in het
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veld zijn.” Nu ligt de verantwoordelijkheid ook vaker bij de burger zelf, maar volgens de
beleidsadviseur moet de gemeente wel zorg dragen voor de voorzieningen e.d.
De beleidsmedewerker van de dienst Maatschappelijke ontwikkeling zou graag meer nadruk willen
zien op een geconcretiseerde langetermijnvisie. Volgens de beleidsmedewerker zou de grote lijn tot
2028 helemaal duidelijk kunnen zijn. De gemeente dient zich niet alleen te focussen op de
eerstkomende vier jaar, maar in het kader van het Olympisch Plan, het jaar 2028 in zicht moeten
nemen en daar naartoe moeten werken: “..je eindperspectief gewoon blijven vasthouden...”. Volgens
de beleidsmedewerker leeft het Olympisch Plan nu nog onvoldoende binnen de gemeente: “Je moet
natuurlijk eerst de handen op elkaar krijgen”. Dit heeft volgens de adviseur te maken met het feit dat
sport in concurrentie is met andere beleidsthema’s. Er zijn goede mensen nodig om het OP2028 tot
leven te brengen vindt de adviseur: “ Mensen die met een hoop enthousiasme, anderen ook kunnen
enthousiasmeren voor het doel waar je uiteindelijk naar streeft. En daar bedoel ik ook mee, dat deze
mensen ook de goede verbindingen kunnen leggen, met het huidige beleid dat we voeren, met
bepalend beleid.”.
De beleidsadviseur van Stadsontwikkeling zegt dat het nu nog te vroeg is om je als stad te profileren
als Olympische stad. Volgens de adviseur zou Arnhem moeten kijken wat ze kan betekenen voor
Gelderland sportland en daarin aan te sluiten op de Provincie: “Want als je iets doet en de Provincie
roept iets anders, dan gaat het niet goed.”. De adviseur geeft aan het Olympisch Plan nu nog niet
hard genoeg te vinden binnen Arnhem. Er dient eerst een agenda te worden neergezet, zodat de
gemeente in staat is om in te vullen wat het OP2028 voor Arnhem kan betekenen: “Het is belangrijk
dat er iets gaat gebeuren en dat er ook echt een vuurtje gaat lopen”.
4.2.4

Het integrale VSG-model

Code 10. Maatschappelijke verbondenheid
Vanuit de dienst Maatschappelijke ontwikkeling wordt duidelijk gemaakt dat men tot nu toe vooral
inzet op de krachtwijken van Arnhem. Dit heeft te maken met het feit dat daar de sportdeelname
minder was en vanuit het ministerie voor deze wijk subsidies kwamen. In de toekomst wil Arnhem
sportverenigingen een prominentere rol geven in deze wijken om de maatschappelijke
verbondenheid te verhogen. Het Sportbedrijf plaatst maatschappelijke verbondenheid evenzeer in
de wijken: “Maatschappelijke verbondenheid zit voor een belangrijk deel in je wijken natuurlijk.”. Het
sportbedrijf geeft aan al verscheidene activiteiten te ondernemen om inwoners middels sport actief
deel te laten nemen aan de maatschappij. Zo bestaat het programma ‘Meedoen Alle Jeugd Door
Sport’, bestaan er wijksportclubs en zet men sport in om jongeren die potentieel de verkeerde kant
op gaan weer op een goede manier aan de maatschappij deel te laten nemen. Daarnaast vertelt de
beleidsmedewerker van de dienst Maatschappelijke ontwikkeling dat Arnhem wat betreft
maatschappelijke participatie niet slecht scoort (objectieve gegevens) vergeleken met andere steden.
Code 11. Sport, bewegen en gezondheid
De afgelopen jaren heeft binnen de gemeente Arnhem het ‘Nationaal Actieplan Sport en Bewegen’
centraal gestaan, vertelt de beleidsadviseur Sport. Tevens omdat hier subsidies voor kwamen. Het
Sportbedrijf droeg zorg voor de uitvoering van dit programma. Het Sportbedrijf noemt daarnaast nog
twee projecten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid die momenteel actief zijn: de
‘Sportweek’ en ‘Gezond de wereld rond’. Deze laatste is een compleet geïntegreerd sportprogramma
waarbij in de toekomst ook het accent op gezonde voeding gelegd zal worden.
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Code 12. Sportstimuleringsbeleid
De beleidsadviseur Sport vertelt dat Arnhem zich voornamelijk richt op het verhogen van de
sportdeelname in de krachtwijken, omdat daar nog veel winst te behalen valt. Daarnaast gaat de
gemeente in de toekomst inzetten op de zogenaamde ‘Vitale sportvereniging’, mede omdat er
binnen Arnhem voornamelijk buiten verenigingsverband gesport wordt. De beleidsadviseur geeft ook
aan dat sporten ‘in de open lucht’ even zo belangrijk gevonden moet worden.
Sportbedrijf Arnhem vertelt dat zij actief inzetten op dit facet van het integrale VSG-model. Ze
hebben een afdeling sportontwikkeling die zich dag in en dag uit met sportstimulering bezighoudt,
voornamelijk sportstimulering in de breedtesport. Er worden vele activiteiten aangeboden in de
krachtwijken en de gemeente Arnhem participeert in de NISB-campagne: 30-minuten-bewegen.
Daarnaast biedt deze afdeling verenigingsondersteuning. Sportbedrijf Arnhem geeft aan in de
toekomst te willen gaan inzetten op de ‘Vitale sportvereniging’: “Een vereniging die niet alleen maar
sport aanbiedt, maar ook kijkt en bewust is welke rol die speelt in een wijk, wat doe ik op het gebied
van senioren, van gehandicaptensport etc”.
Code 13. Accommodatiebeleid
De dienst Maatschappelijke ontwikkeling vertelt dat de gemeente Arnhem momenteel aan het
onderzoeken is hoe het accommodatiebeleid er voor toekomst uit moet komen te zien. In ‘De staat
van de sportaccommodatie’ hebben ze getracht een overzicht te geven van de huidige situatie
omtrent de accommodaties in Arnhem en welke mogelijkheden hier nog zijn. Dat betekent dat o.a. is
gekeken naar het aantal bestaande accommodaties, naar hun ligging en hun gebruikerscapaciteit. In
de toekomst wil Arnhem alle accommodaties optimaliseren en zo efficiënt mogelijk inzetten en
investeren in multifunctionele centra. Dit moet een onderdeel worden van de nieuwe sportvisie zegt
de beleidsadviseur Sport. Sportbedrijf Arnhem koppelt tevens terug op het eerdergenoemde
document en vertelt dat er ook gewerkt wordt met een ‘Arnhemse Norm’ voor de nieuwe
accommodaties. Deze norm is zojuist goedgekeurd door de Raad, ondanks de bezuinigingen.
Sportbedrijf zegt ook het volgende: “Ik ben ervan overtuigd dat wij bij de Spelen van belang kunnen
zijn”. Het sportbedrijf geeft aan dat de gemeente Arnhem topaccommodaties heeft zoals
Valkenhuizen, Geldredome en Papendal, al moet er wel onderhoud gepleegd worden: “Ga je
doorredeneren, 2028 is nog 17 jaar verder. Je kunt niet Valkenhuizen, zoals het nu is, dat kun je niet
over 17 jaar zo gebruiken. Je zult regulier onderhoud moeten plegen, je zult mee moeten gaan met de
tijd qua accommodatie. Maar dat lijkt me nog redelijk normaal.”.
Code 14. Citymarketing
De beleidsadviseur Sport vertelt dat de gemeente Arnhem een Cultuurstad is en geen sportstad zoals
Rotterdam zicht noemt: “Op dit moment staat het niet zo in ons beleid geformuleerd dat we zeggen:
Arnhem sportstad. Maar je kunt ook niet alles zijn denk ik dan. Dat is een keuze die je maakt, wat niet
wegneemt dat we het niet belangrijk vinden”. De beleidsadviseur van Stadsontwikkeling geeft aan
dat het in het kader van Citymarketing belangrijk is om samen met het Ministerie op te trekken,
omdat je sport anders niet op de agenda krijgt. De beleidsadviseur zegt dat je alles wel kan gebruiken
om Arnhem op de kaart te zetten waarbij het volgende wordt aangegeven: “En wat dan ook
natuurlijk is, je moet niet iets proberen te zijn wat je niet bent maar gewoon dat vertellen wat je wel
bent”. Sportbedrijf Arnhem zegt het een terechte keuze te vinden dat Arnhem als waarden ‘creatief’
en ‘groen’ heeft. Dat Arnhem sport niet claimt vindt de coördinator een logische keuze, ook in
vergelijking met een sportstad als Rotterdam. De coördinator geeft aan dat Arnhem prima een link
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kan leggen met groen en sport. Daarnaast kan volgens het Sportbedrijf nog meer samengewerkt
worden met Papendal en moet de Arnhemhal ook in zicht blijven. Het inzetten van Citymarketing
wordt gezien als een financieel plaatje: “Wil je namelijk echt zichtbaar zijn in de stad, dan wordt dat
ook een financieel verhaal.” Waar het geld in de toekomst voor de citymarketing op ingezet zal
worden, zal afhankelijk zijn van de keuzen in de nieuwe sportvisie, zegt het Sportbedrijf.
Code 15. Innovatie
Volgens de beleidsadviseur Sport zit innovatie nog niet nadrukkelijk in de startnota, omdat men dit
het beste kan uitbesteden aan diegene die daar goed in zijn: Papendal en Eindhoven. Dit wordt als
een persoonlijke mening aangegeven. Mogelijkheden om te innoveren liggen volgens de
beleidsadviseur in de Arnhemhal, Papendal en binnen verenigingen. De dienst Stadsontwikkeling
geeft aan dat Arnhem van origine een creatieve stad is en dit samengaat met innovaties, ook in de
sport. Sportbedrijf Arnhem ziet de gemeente Arnhem op twee manieren participeren binnen dit
facet: nieuwe producten binnen verenigingen en medewerkers binnen het Sportbedrijf met nieuwe
visies.
Het Sportbedrijf denkt dat innovaties op het gebied van breedtesport niet zo belangrijk zijn voor
Arnhem. Het staat nergens in de planning en dat Arnhem dat per se zou moeten, al zou het
Sportbedrijf het wel leuk vinden als er innovaties in de sport aanwezig zouden zijn in Arnhem. De
coördinator geeft aan dat Arnhem niet automatisch innovatief is, maar eerst afwacht of een
innovatie bij anderen steden werkt en kijkt daarna wel of met het beschikbare budget het iets voor
Arnhem is. Papendal wordt door de coördinator wel gezien als een bron voor innovaties in en door
sport.
Code 16. Werkgelegenheid
De respondenten geven aan niet bekend te zijn met de cijfers van werkgelegenheid in de sport. De
beleidsadviseur van Stadsontwikkeling kan niet exact aangeven wat het aandeel in de sport is. De
beleidsadviseur van de dienst Maatschappelijke ontwikkeling geeft aan dat er meer werkgelegenheid
in de sport gaat komen, omdat combinatiefunctionarissen ingezet gaan worden en de Arnhemhal en
Papendal dat nodig hebben. Het Sportbedrijf spreekt over een luxepositie: “Wat je wel kunt zeggen is
dat wij een sportbedrijf hebben waar ongeveer 200 mensen werken en ik denk dat dat een luxepositie
is. Zeker als je dat vergelijkt met kleinere omliggende gemeenten dan is dat zo. Ga je ons weer
vergelijken met Rotterdam dan zijn we wel weer heel klein. Dus het is relatief. Maar ik denk dat de
sport in Arnhem met het Sportbedrijf een prima ondersteuning heeft”.
4.2.5

Advies

Code 17. Randvoorwaarden advies
Er is bij alle respondenten nagevraagd waar rekening mee gehouden moet worden bij het opstellen
van de aanbevelingen omtrent de huidige beleidssituatie van de gemeente Arnhem in het kader van
het OP2028. De dienst Maatschappelijk ontwikkeling geeft aan dat de onderzoekers nergens
rekening mee hoeven te houden. Dat het juist goed is om een (andere) visie te lezen over de huidige
situatie van Arnhem in het kader van het OP2028: “Anders ga ik het afbakenen en dat wil ik niet.”.
De beleidsadviseur van Stadsontwikkeling zei het volgende: “Sport is niet het enige wat telt”. Volgens
de adviseur van Stadsontwikkeling moet bij het vormen van het advies rekening gehouden worden
met de ondergeschikte rol van het thema sport binnen het beleid van de gemeente. De adviseur
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spreekt hier over het zoeken naar een balans waarin het in kaart brengen van sport voorop staat
zonder te zeggen dat sport belangrijker is dan andere diensten. Volgens Stadsontwikkeling zou men
sport dienstbaar moeten maken aan andere belangrijke(re) beleidsthema’s. Sportbedrijf Arnhem
stelt het belang van samenwerken voorop. Volgens de coördinator van de Marketing &
Communicatieafdeling moet bij het formuleren van aanbevelingen gedacht worden aan de
mogelijkheden om tijdens de implementatie van het OP2028 samen te werken met andere
gemeenten. Daarnaast wordt goede aansturing als belangrijk gezien: Ik denk als je het OP2028 goed
wil implementeren binnen je gemeente dat je vanuit bovenaf aansturing moet hebben die al die
verschillend peilers binnen de verschillende afdelingen kan overzien en kan aansturen. “ En volgens
het Sportbedrijf dient er een Arnhems plan te komen waarin de landelijke ambities van het
Olympisch Plan vertaald zijn naar concrete actiepunten voor de gemeente Arnhem. Hier worden wel
twijfels bij uitgesproken: “De vraag is alleen of alle peilers (van het OP2028) ingevuld kunnen
worden. Ik weet niet of er voldoende draagvlak binnen de gehele gemeente is, ook in het licht van de
bezuinigingen, om dat op zo’n manier neer te zetten. Dat weet ik niet”.
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4.3

Samenvatting resultaten

Hier volgt een samenvatting van de resultaten.
4.3.1 Inhoudsanalyse
In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gegeven van de wijze waarop de gemeente Arnhem in
haar beleid invulling geeft aan de verschillende facetten van het integrale VSG-model.

Sportondersteuningsbeleid:








































‘Sport’ op de kaart
Sport: breed en integraal
Kwaliteit in sportverenigingen
Arnhem (top)sportevenementenstad
Dienstverlening, interactie en belangenbehartiging in de sport
Aanpak geweld
Vitale(re) sportverenigingen
Faciliterende en stimulerende rol
Investeringen
Jeugdsporters en gehandicapte/inactieve sporters
Voldoende aanbod
Behoeften
Loopafstanden
Doelgroep met een beperking
Aangepaste speelvoorzieningen
Bewegingsonderwijs
Accent op sport en recreatie
Combinatiefuncties
Verenigingsondersteuning
Financiële drempels
Advies en informatie over sport
Aanbod verstandelijk beperkten vraaggericht
Fietsgebruik
Fietsroutes
Looproutes
Voetgangersgebieden
Sponsoring
Gehandicaptensport
Fairplay
Iedereen sporten
Verzelfstandigen Sportbedrijf
Herinrichting wegen
Fietsverhuurlocaties
Stimuleren sportdeelname met nadruk op krachtwijken
Stijging kwalitatief sterke verenigingen
Stimuleren sportdeelname kinderen armoedegezinnen
(Sport) activiteiten binnen en buiten schooltijd
Speel- en ontmoetingsruimten
Organisatie duiksport
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Accommodatiebeleid:




















Voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties
Voldoende accommodaties en optimaal gebruik hiervan
Multifunctionaliteit sportaccommodaties
Aanbod efficiënter en effectiever organiseren
Bereikbaarheid ‘sport’ optimaliseren
Bijdragen aan een leefbare en aantrekkelijke woonomgeving middels sport
Spreiding en efficiënter gebruik
Multifunctionele centra
Samenwerking
Reservering speelruimte
(school)pleinen
Groenstroken en sportvelden
Onderzoek sportvelden
Speelplekken
Betrokkenheid Cruijff Courts
Zonnepanelen
Duurzame sportaccommodaties
Accommodatie voor watersport
Verbetering en handhaving kwalitatief goede sportvoorzieningen, accommodaties en
verenigingsondersteuning

Afbeelding 30. Sportstimuleringsmodel

Op afbeelding 30 is te zien dat de gemeente Arnhem in haar beleid ruimschoots invulling geeft aan
het sportondersteuningsbeleid en accommodatiebeleid. Waar de gemeente voornamelijk aandacht
aan schenkt is jeugd, inactieven en gehandicapten. Zo hebben de sportverenigingen een belangrijke
rol bij sportondersteuning en wordt samengewerkt met basisscholen voor meer bewegingsonderwijs.
De gemeente gaat helpen bij het ontwikkelen van ‘Vitale(re) sportverenigingen’ en zal hierin een
faciliterende en stimulerende rol spelen. De gemeente Arnhem geeft tevens veel aandacht aan het
facet accommodatiebeleid. De rode draad die hier doorheen loopt is de beschikbaarheid van sport te
optimaliseren. Arnhem tracht sport efficiënter en effectiever te organiseren, accommodaties
kwalitatief te optimaliseren en in te zetten op multifunctionele centra. Om bewegen toegankelijk en
makkelijk bereikbaar te maken wil Arnhem o.a. (school)pleinen en sportvelden openbaar maken en
wil men in de wijken meer groenstroken.
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De gemeente Arnhem geeft in haar beleid tevens
invulling
aan het facet maatschappelijke
verbondenheid. Ze zet op dit gebied vooral in op de
krachtwijken in Arnhem en participatie door meerdere
bevolkingsgroepen in de samenleving door middel van
sport. Arnhem wil de sociale cohesie in de stad
versterken zodat meer mensen actief deelnemen aan
de samenleving: zij wil door middel van sport mensen
bij elkaar brengen en daarbij normen en waarden
overdragen. Arnhem zet in dit facet vooral in op de
doelgroepen die meer aandacht nodig hebben. Hierbij
gaat het om jeugd, migranten en de bevolking met een
lage sociaal economische status. Ondanks meerdere
bezuinigingen op het gebied van sport zal de gemeente
de maatschappelijke activiteiten van Vitesse blijven
ondersteunen en waarderen. Waar de gemeente
Arnhem niet of nauwelijks op inzet is het facet ‘sport,
bewegen en gezondheid’, hierbij schenkt zij enkel
aandacht aan het verminderen van overgewicht bij
zowel kinderen als volwassenen.

Afbeelding 31. Sociale ontwikkelingsmodel

Afbeelding 32. Economisch
ontwikkelingsmodel

In bovenstaande afbeelding is te zien dat de gemeente Arnhem in haar beleid invulling geeft aan alle
drie de facetten van het economisch ontwikkelingsmodel. Binnen dit model gaat de meeste aandacht
uit naar citymarketing en de minste aandacht naar innovatie. De gemeente Arnhem geeft weinig
invulling aan innovatie in en door sport. Binnen Citymarketing blijkt Arnhem voornamelijk Papendal
als een kans te zien om zichzelf te profileren als ‘sport’stad. Wat betreft het facet werkgelegenheid
krijgt ook dit facet in mindere mate aandacht door de gemeente Arnhem.
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4.3.2

Diepte-interviews

Hier volgen de belangrijkste bevindingen omtrent de mogelijkheden en beperkingen die de
gemeente Arnhem ziet om haar beleid optimaal te laten aansluiten op de ambities van het OP2028.
Beleid
Beleidsvormingsproces: Het beleidsvormingsproces binnen de gemeente kenmerkt zich als
een langdurig proces waarin vele verschillende lagen van de gemeente betrokken worden.
Huidige sportbeleid: Het beleidsdocument ‘Sport over de breedte’ vraagt om een nieuwe
sportvisie waarin de gemeente concreet invulling wil geven aan het sportbeleid voor de
toekomst.
Lastige aspecten binnen de beleidsvorming: Het feit dat vele verschillende
beleidsmedewerkers rondom een beleidsthema hun mening willen laten horen vormt een
lastig aspect binnen het beleidsvormingsproces.
Samenwerkingen: In de samenwerking tussen de verschillende diensten wordt veel in hokjes
gedacht, wordt de afdeling sport soms op te late momenten betrokken in het
beleidsvormingsproces en heersen er verschillende belangen tussen de diensten.
Ideale situatie beleidsvorming: De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling wenst meer
medewerkers met een helikopterview die ervoor kunnen zorgen dat een goede koppeling
tussen de verschillende diensten wordt gemaakt binnen het beleidvormingsproces.
Bezuinigingen: Er wordt momenteel weinig geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van
nieuw beleid.
Olympisch Plan 2028
OP2028 algemeen: De gemeente Arnhem is positief over het OP2028 zoals het er nu ligt,
maar mist over het algemeen een concrete doorvertaling naar lokaal niveau.
OP2028 en Arnhem: De gemeente Arnhem ziet in dat zij op verschillende manieren kan
aansluiten op het OP2028.
Voorwaarden OP2028: Om te kunnen participeren in de verschillende ambities van het
OP2028 moet sport meer onder de aandacht komen binnen de verschillende diensten en
dient er voldoende draagvlak en commitment gecreëerd worden.
Het integrale VSG-model
Maatschappelijke verbondenheid: Arnhem geeft bewust invulling aan dit facet en zet zich
mede door de subsidies voornamelijk in op de krachtwijken en wil in de toekomst
sportverenigingen een prominentere rol geven.
Sport, bewegen en gezondheid: Arnhem heeft de volgende projecten: ‘Nationaal actieplan
Sport en Bewegen’, ‘Sportweek’ en ‘Gezond de wereld rond’, maar zet verder weinig in op dit
facet in het gemeentelijk beleid.
Sportondersteuningsbeleid: De gemeente Arnhem zet actief in op sportstimulering in de
breedtesport.
Accommodatiebeleid: De gemeente Arnhem voert nog geen actief (bewust) beleid voor de
accommodaties, maar heeft wel de huidige en gewenste situatie van de sportaccommodaties
in kaart gebracht.
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Citymarketing: Arnhem ziet het belang van citymarketing in voor de sport, maar heeft tot
voor kort voornamelijk ingezet op Arnhem als Mode- en Cultuurstad.
Innovatie: Er heersen verschillende visies rondom innovaties in en door sport binnen de
gemeente Arnhem. Het aspect is nog niet opgenomen in het beleid van de gemeente
Arnhem.
Werkgelegenheid: Arnhem zet in haar beleid hier niet bewust op in.
Advies
De gemeente Arnhem staat open voor eventuele aanbevelingen, maar vindt wel dat rekening
gehouden moet worden met de volgende punten:
o De ondergeschikte rol van het thema sport binnen het beleid van de gemeente.
o Eventuele samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.
o Goede aansturing van het implementeren van het OP2028 wordt als vereiste gezien.
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5.

Conclusies

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. De resultaten in voorgaand
hoofdstuk hebben de basis gevormd voor het inzichtelijk brengen van de belangrijkste conclusies. Er
zal een antwoord geformuleerd worden op de analytische vraagstelling: Hoe verhouden de feitelijke
en gewenste situatie zich tot elkaar?

5.1

Het OP2028 en beleidsvorming

De gemeente Arnhem heeft zich aangesloten bij de Gelderse Alliantie die zich geschaard heeft achter
de doelstellingen en ambities van het Olympisch Plan 2028. Uit dit onderzoek blijkt dat gemeente
Arnhem te spreken is over het OP2028, maar tevens twijfels heeft rondom de toepassing hiervan.
Het OP2028 heeft nog onvoldoende draagvlak en commitment en dient binnen de gemeente meer
onder de aandacht te worden gebracht. Wil het OP2028 daadwerkelijk zijn weerslag krijgen binnen
het beleid van de gemeente Arnhem dan moet overigens duidelijk worden hoe zij dit concreet
kunnen doorvertalen naar het huidige beleid. Desondanks heeft de gemeente Arnhem al
verscheidene activiteiten opgezet, waaronder het zoeken naar Olympische ambassadeurs.
Met betrekking tot het beleidsvormingsproces van de gemeente Arnhem heeft deze veel
overeenkomsten met de politieke visie zoals Boven et al. (2001) deze beschrijft. Het beleidsproces
lijkt gepaard te gaan met de zogenaamde ‘strijd’ tussen de verschillende belangen van de diensten
en duidt deels op een incrementeel proces. Uit de diepte-interviews kan men o.a. de conclusie
trekken dat het bepalen van doeleinden en middelen binnen het beleidsvormingsproces niet
achtereenvolgens en in onderlinge samenhang plaatsvinden. Toch blijkt er wel sprake te zijn van een
systematische doorloop van agendavorming, beleidsvoorbereiding naar beleidsbepaling. Het
beleidsproces van de gemeente toont hiermee aan overeenkomsten te hebben met de eerste drie
deelprocessen zoals Hoogerwerf (2008) dit in zijn theorie beschrijft.
Zowel uit de theorie als uit de huidige situatie van Arnhem blijkt dat het komen tot een beleidsnota
een lastig proces is dat niet altijd geheel naar wens verloopt. Beiden spreken in dit geval dan ook van
een langdurig proces. Een grote oorzaak ligt hier bij de vele ambtenaren die met elkaar concurreren
en deels strijdige eisen stellen aan de inzet vanuit verschillende beleidsterreinen. Zoals ook de
theorie bevestigt zorgt deze ‘politieke strijd’ ervoor dat de integrale benadering vanuit het OP2028
een moeizaam proces zal zijn. In het geval van zo’n multi-dimensionaal plan als het OP2028 dient de
gemeente Arnhem (meer) gewicht toe te kennen aan de integrale benadering en energie te steken in
het komen tot goede interne coördinatie. Kijkend naar het huidige beleidsvormingsproces binnen de
gemeente Arnhem en de uitgangspunten vanuit de theorie kan tevens geconcludeerd worden dat er
voornamelijk nog gebrek is aan een ‘gezamenlijk beeld’, zoals Bekkers (2007) dat verwoordt. De
eerste stap tot succesvolle beleidsvorming kan pas gemaakt worden wanneer de verscheidene
actoren de wederzijdse afhankelijkheid omtrent het OP2028 onderkennen en deze aan willen gaan.
Als men terugblikt op de verscheidene benaderingen uit de theorie op beleidsvorming, besproken in
paragraaf 2.2.6., blijken deze werkelijk gemakkelijker te onderscheiden op papier dan in de praktijk.
Binnen de gemeente Arnhem lijkt een afwisseling te zijn tussen het beleidsanalytische,
coproducerende en participatieperspectief. Tot slot heeft de bezuinigingsronde ervoor gezorgd dat
niet altijd geld beschikbaar wordt gesteld voor sport, wat echter wel nodig is om de verscheidene
ambities van het OP2028 op lokaal niveau te verwezenlijken.
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5.2

Het integrale VSG-model

Om te beoordelen of het huidige beleid van de gemeente Arnhem aansluit op het OP2028 is gekeken
naar de mate waarin de gemeente in haar beleid invulling geeft aan het integrale VSG-model. Hier is
in alle gevallen uitgegaan van het ideale integrale VSG-model, waarbij een gemeente invulling geeft
aan álle facetten van het model.
Het Sportstimuleringsmodel
Het Sportstimuleringsmodel wordt volgens de VSG minimaal aanwezig geacht bij elke gemeente.
Zodoende is het positief te noemen dat de gemeente Arnhem hier ruimschoots invulling aan geeft.
Dit heeft met name betrekking op het onderdeel ‘sportondersteuning’. De gemeente Arnhem zet
hier al jaren bewust op in. Het ‘accommodatiebeleid’ lijkt vanuit de resultaten van de inhoudsanalyse
tevens voldoende invulling te krijgen, maar uit de diepte-interviews blijkt dat hier nog niet bewust op
ingezet wordt. Dit betekent dus dat de gemeente Arnhem onbewust invulling geeft aan het facet
‘accommodatiebeleid’ van het Sportstimuleringsmodel.
Het Sociale ontwikkelingsmodel
Kijkend naar het Sociale ontwikkelingsmodel kan men concluderen dat de gemeente Arnhem binnen
haar huidige beleid voldoende invulling geeft aan ‘maatschappelijke verbondenheid’. Daarentegen
geeft de gemeente nauwelijks invulling aan het facet: sport, bewegen en gezondheid. Uitgaande van
het ideale model kan de gemeente meer inzetten op het gezondheidsaspect van sporten en
bewegen.
Het Economische ontwikkelingsmodel
Omtrent het Economische ontwikkelingsmodel kan gesteld worden dat de gemeente Arnhem nog
onvoldoende inzet op ‘citymarketing’, ‘innovatie’ en ‘werkgelegenheid’, ook in vergelijking met de
andere onderdelen van het integrale VSG-model.
Allesomvattend geeft de gemeente Arnhem invulling aan de Breedtesport, Ruimtelijk en Sociaalmaatschappelijke ambities van het OP2028 en in mindere mate aan de Welzijn, Topsport,
Evenementen, Media-aandacht en Economische ambities.
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6.

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de conclusies de aanbevelingen gepresenteerd. Voor het
opstellen van deze aanbevelingen zijn de conclusies uit het voorgaande hoofdstuk leidend geweest.
Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de opdrachtgevers zijn deze
gedefinieerd in overeenstemming met de GSF en is tevens rekening gehouden met de visie van de
respondenten.

6.1

Aanbevelingen algemeen

Aanbeveling 1. Er dient binnen de gemeente Arnhem meer inhoudelijke kennis komen over het
OP2028 en de meerwaarde van dit plan voor een gemeente.
De gemeente Arnhem heeft momenteel een startnotitie liggen omtrent hun nieuwe sportvisie, maar
er blijkt overall nog weinig inhoudelijk kennis te zijn over het OP2028. Naast alle andere plannen
binnen het overheidsbeleid zou de gemeente Arnhem het OP2028 tevens kunnen hanteren als input
voor hun nieuwe sportvisie. Voor de implementatie van het OP2028 is het belangrijk dat het OP2028
bekend wordt gemaakt binnen de gemeente Arnhem. Er dient een orgaan te komen die de
verantwoordelijkheid gaat dragen om informatie te verschaffen over het OP2028 binnen lle
diensten van de gemeente Arnhem en de meerwaarde van het plan communiceert.
(Deze aanbeveling heeft o.a. betrekking op de codes: ‘Samenwerken’, ‘Voorwaarden OP2028’ en
‘Huidig sportbeleid’)
Aanbeveling 2. Er dient een integrale vertaling van het OP2028 naar lokaal niveau gemaakt te
worden.
Iemand moet de verantwoordelijkheid krijgen om binnen de gemeente Arnhem het OP2028 een
concrete doorvertaling te geven. Het OP2028 is nu nog te abstract voor de gemeente Arnhem. Er
dient een meerjarenperspectief opgezet te worden waarin de Olympische ambities vertaald worden
naar gemeentelijke doelen voor de stad Arnhem. Dit meerjarenperspectief zou zich moeten focussen
op het richtjaar 2016 van het OP2028: de ‘opbouwfase’. Tot 2016 is het streven om Nederland naar
een optimaal (top)sportklimaat te brengen. Hierbij is het heel belangrijk dat álle verschillende
diensten van de gemeente Arnhem betrokken worden, aangezien de verscheidene ambities van het
OP2028 verder reiken dan alleen het thema sport. Zodoende dient dit op een integrale wijze
volbracht te worden.
(Deze aanbeveling heeft o.a. betrekking op de codes: ‘OP2028 algemeen’ en ‘OP2028 en Arnhem’)
Aanbeveling 3. Er dient een sturend orgaan te komen.
Het beleidsvormingsproces binnen de gemeente Arnhem is een langdurig proces. Dit komt doordat
het een grote gemeente is en hierdoor vele verschillende lagen met verschillende belangen binnen
de gemeente betrokken worden. Zodoende moet een sturend orgaan worden aangewezen,
beschikkend over een helikopterview, die met betrekking tot het OP2028 de
(eind)verantwoordelijkheid krijgt. Deze dient ervoor te zorgen dat het beleidsproces via de juiste
wegen plaatsvindt, waarbij de verscheidene diensten op het juiste en meest geschikte moment
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betrokken worden. Dit zal de interne coördinatie ten goede komen en het beleidsproces
optimaliseren.
(Deze aanbeveling heeft o.a. betrekking op de codes: ‘Beleidsvormingsproces’, ‘Lastige aspecten’ en
‘Ideale situatie beleidsvorming’)
Aanbeveling 4. Er dient geïnvesteerd worden in het OP2028.
De gemeente Arnhem is ook getroffen door de vele bezuinigen. Dit maakt dat de gemeente Arnhem
niet altijd geld voor nieuwe initiatieven binnen de sport vrijmaakt. Echter wil de gemeente Arnhem
participeren in het OP2028, dan moet de gemeente hier geld voor vrijmaken binnen haar begroting.
(Deze aanbeveling heeft o.a. betrekking op de code: ‘Bezuinigingen’)

6.2

Aanbevelingen integrale VSG-model

Op basis van het ideale model (VSG-model) en de huidige situatie (gemeente Arnhem) volgen hier de
aanbevelingen.
Sportstimuleringsmodel
 Sportondersteuningsbeleid:
Aanbeveling 5. Kies de kernsporten van de gemeente Arnhem.
Vanuit Gelderland Sportland ligt de concentratie op vooralsnog vijf sporten: atletiek, hippische
sport, wielersport, judo en volleybal. Deze keuze omvat ook de paralympische varianten. De
gemeente Arnhem moet proberen om hierop aan te sluiten, aangezien de provincie hier in de
toekomst in wil investeren en in de programmaperiode 2012-2016 sportstimulering een
prominente plek krijgt in het beleid van de Provincie (Gelderland, 2010). Wanneer de gemeente
op korte termijn haar kernsporten kiest, kan zij verder met het formuleren van concrete doelen
omtrent sportstimulering binnen haar sportbeleid. Zo kan de gemeente Arnhem in het kader van
het OP2028 bijdragen aan het vergroten van de sportdeelname onder haar inwoners. Kansen
voor Arnhem liggen hier onder andere binnen de gehandicaptensport, Papendal als atletiekbasis,
de nieuwe BMX baan en de vele vechtsporten die binnen Arnhem plaatsvinden. Daarnaast zijn
andere vormen van volleybal, zoals beachvolleybal tevens onder te brengen in een stad als
Arnhem.
 Accommodatiebeleid:
Aanbeveling 6. Stel een concreet accommodatiebeleid op.
Op vervolg van het document ‘Staat van de sportaccommodaties’ dient gemeente Arnhem een
concreet beleid te formuleren. Hierin dienen de beleidsdoelen, beleidsoutput en middelen voor
de komende jaren, ook in het kader van het Olympisch Plan, inzichtelijk gemaakt te worden.
(Door invulling te geven aan dit facet van het integrale VSG-model participeert de gemeente Arnhem
in de ‘Breedtesportambitie’ en ‘Ruimtelijke ambitie’ van het OP2028.)
Sociaal ontwikkelingsmodel
 Maatschappelijke betrokkenheid:
Aanbeveling 7. Formuleer concrete beleidsoutput voor de komende jaren.
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In het kader van de krachtwijken dient de gemeente Arnhem naast de beleidsdoelen die zij
momenteel heeft opgesteld tevens concrete output te formuleren. Binnen de verscheidene
beleidsnota’s spreekt men van: “Het participeren in de samenleving door middel van sport”. Hier
dient aanvulling op te komen door de benodigde middelen en de gewenste output in kaart te
brengen. Het voorgaande punt geldt tevens voor de ‘ Vitale sportvereniging’. De gemeente
Arnhem dient in kaart te brengen over welke verenigingen het hier gaat en wat zij exact voor
deze verenigingen kan betekenen om vervolgens hier een concreet plan voor te schrijven.
 Sport, bewegen en gezondheid:
Aanbeveling 8. Zet in op het gezondheidsaspect van sporten en bewegen.
Uitgaande van het ideale model van de VSG zou de gemeente Arnhem om het Sociale
ontwikkelingsmodel volledig in te kunnen vullen zich meer moeten richten op het
gezondheidsaspect van sport en bewegen binnen Arnhem. Voor Arnhem liggen hier kansen om
bijvoorbeeld het belang van de ‘gezonde werknemer’ meer in kaart te brengen.
(Door invulling te geven aan dit facet van het integrale VSG-model participeert de gemeente Arnhem
in de ‘Sociaal-maatschappelijke ambitie’ en ‘Welzijnsambitie’ van het OP2028.)
Economisch ontwikkelingsmodel
 Citymarketing:
Aanbeveling 9. Geef sport een prominentere plek onder de heersende waarden.
Arnhem zet zichzelf momenteel op de kaart als een Mode- & Cultuurstad; ‘creatief en groen’ zijn
hier de heersende waarden. Sport kan binnen het beleid van de gemeente een prominentere
plek krijgen door het bewust te combineren met de waarde ‘groen’. Hier kan men denken aan
het feit dat de openbare ruimtes (bijv. parken, pleinen en grasvelden) binnen de gemeente
Arnhem kunnen bijdragen aan het sport- en bewegingsgedrag van de inwoners. Zodoende kan in
de beleidsnota’s een directe link gelegd worden tussen de waarde ‘groen’ en het aspect sport. Bij
de marketinguitingen van de gemeente kunnen bijvoorbeeld ‘sportieve beelden’ weergegeven
worden bij de waarde ‘groen’.
Aanbeveling 10. Zoek uit hoe sport behulpzaam kan zijn voor de marketingstrategie van de
stad.
Als de gemeente Arnhem sport wil inzetten voor het bereiken van economische doelstellingen
dient sport te worden ingebed in het citymarketingbeleid. Zodoende dient de gemeente Arnhem
uit te zoeken hoe sport behulpzaam kan zijn in de marketingstrategie van de stad. Een voorbeeld
hiervan kan zijn dat de gemeente Arnhem haar naamsbekendheid vergroot door Papendal,
bekende topsporters in de media te brengen en grote sportevenementen te organiseren.
 Innovatie:
Aanbeveling 11. Ga een concreet samenwerkingsverband aan met Papendal
Om op het facet innovatie aan te kunnen sluiten zal zij zich meer kunnen richten op
onderwijsinstellingen, instituten, labatoria, technologisch geavanceerde bedrijven en/of
medische instellingen waar onderzoek gedaan wordt. Een eerste stap kan hier gemaakt worden
door de huidige samenwerking met Papendal binnen het beleid van de gemeente Arnhem vorm
te geven in concrete beleidsvoornemens, beleidsoutput en beleidsactiviteiten. Uiteraard in
overeenstemming met Papendal.
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 Werkgelegenheid:
Aanbeveling 12. Breng de werkgelegenheid in de sport in kaart
Om uiteindelijk ook invulling te geven aan het facet ‘werkgelegenheid’ dient de gemeente
Arnhem de werkgelegenheid in de sport in kaart te brengen. Er moeten namelijk voldoende
‘handen’ ingezet worden voor het volbrengen van de ambities van het OP2028. Wanneer zij dit in
kaart heeft gebracht kan de gemeente kijken of dit, binnen het gewenste beeld van de
gemeente, voldoende ondersteunend is aan de te bereiken doelen binnen hun sportbeleid.
(Door invulling te geven aan dit facet van het integrale VSG-model participeert de gemeente Arnhem
in de ‘Topsportambitie’, de ‘Evenementenambitie’, de ‘Economische ambitie’ en ‘Mediaaandachtambitie’ van het OP2028.)
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7.

Discussie

Binnen de discussie wordt kort teruggegrepen op de doelstelling van het onderzoek; er wordt
ingegaan op de relatie tussen de uitkomsten van het onderzoek en het theoretisch kader; wordt
kritisch gekeken naar de toegepaste onderzoeksmethoden; de beperkingen van het onderzoek en
worden enkele suggesties voor vervolgonderzoek weergegeven.
De doelstelling van dit onderzoek was om in opdracht van TPS tot een onderzoeksrapport te komen
voor de GSF welke in het kader van het Olympisch Plan 2028 inzicht verschaft in het huidige beleid
van de gemeente Arnhem en wat de gemeente dient te ondernemen om dit beleid aan te laten
sluiten op de ambities van het Olympisch Plan 2028. Met het voltooien van de voorliggende
rapportage is de doelstelling van dit onderzoek behaald.
Binnen de theorie omtrent het OP2028 wordt deze afgeschilderd als een zeer ambitieus plan en
wordt met optimisme gesproken over de positieve gevolgen die het plan met zich meebrengt. Hier
wordt niet concreet gesproken over ‘hoe’ de verscheidene ambities van het multi-dimensionale plan
behaald kunnen worden. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de gemeente Arnhem dit de grootste
beperking vindt van het OP2028. Het feit dat het OP2028 gemeenten de vrijheid geeft om op ‘eigen
wijze’ invulling te geven aan de verscheidene ambities van het OP2028, blijkt een te abstract beeld te
veroorzaken. Gemeenten lijken behoefte te hebben aan inzicht over de wijze waarop het Nationale
plan naar Lokaal niveau vertaald kan worden binnen hun beleid. De theorie bracht de
veronderstelling dat het abstractieniveau waarmee het OP2028 is geschreven een positieve
uitwerking zou hebben. Vanuit de praktijk wordt binnen dit onderzoek duidelijk dat dit
abstractieniveau niet als positief wordt ervaren. Theorie en praktijk komen in dit geval dus nog niet
helemaal samen.
Het in kaart brengen van de huidige situatie omtrent het beleid van de gemeente Arnhem vormde
het uitgangspunt binnen dit onderzoek. De theorie schetste een helder en overzichtelijk beeld van
het beleidproces binnen gemeenten en gaf het vermoeden dat een beleidsproces ‘cyclisch’
doorlopen wordt. De praktijk geeft echter een iets ander beeld van beleidsprocessen. In de praktijk
blijkt het beleidsvormingsproces voornamelijk een weerslag te zijn van de politieke visie. De stappen
van Hoogerwerf (2008: 25), aanhanger van de analytische visie, kan men terugberedeneren, maar uit
de diepte-interviews blijkt dat de politieke strijd rondom beleidsonderwerpen de boventoon voert.
Dit maakt dat binnen een beleidsproces meerdere malen sprongen (terug) worden gemaakt naar
andere fasen in het beleidsproces, wat niet geheel overeenkomt met wat de theorie deed
vermoeden.
Bovendien vormen de verschillende belangen van de verscheidene diensten binnen de gemeente
een zeer belangrijk aspect in het hele verhaal rondom het OP2028. De theorie laat meerdere malen
zien dat het beleidsvormingsproces te maken heeft met factoren die het proces kunnen ‘maken of
kraken’. Het komen tot een integrale benadering van het OP2028, die zijn weerslag dient te krijgen
binnen alle beleidsterreinen van een gemeente, lijkt vanuit de praktijk bijna een onmogelijke opgave
op het moment dat er binnen de gemeente verscheidene belangen heersen rondom het OP2028, er
nog veel in hokjes wordt gedacht en er over het algemeen nog onvoldoende draagvlak is voor het
plan. De factoren die het proces bemoeilijken blijken eigenlijk nog belangrijker dan de
succesfactoren. Dit maakt dat het optimisme van het OP2028 vanuit de theorie deels overschaduwd
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wordt met het complexe beleidsproces dat zich momenteel binnen een gemeente als Arnhem
afspeelt. In de theorie omtrent het OP2028 mag in feite meer rekening worden gehouden met het
complexe beleidsvormingsproces in de praktijk. Het OP2028 dient op dusdanige wijze naar
gemeenten gecommuniceerd te worden dat gemeenten er ook daadwerkelijk mee aan de slag
kunnen en de meerwaarde zien om het in hun beleid in te bedden. Er moet voorkomen worden dat
het plan niet ‘verzuipt’ in de (politieke) zee, maar in eerst instantie een ondergrond krijgt om op te
drijven en vervolgens de riemen krijgt toebedeeld om te roeien naar de plek van bestemming.
Voor het verzamelen van de onderzoeksdata zijn twee verscheidene methoden toegepast: een
uitvoerige inhoudsanalyse en vier semigestructureerde diepte-interviews. De inhoudsanalyse is
geschied met behulp van het integrale VSG-model. Deze is dusdanig geoperationaliseerd dat deze
het beleid van de gemeente Arnhem overzichtelijk in kaart kon brengen in het kader van de acht
ambities van het OP2028. Deze operationalisering kan de grootste discussie vormen binnen dit
onderzoek. Zijn de interpretaties van de onderzoeker wel juist? Is dit wel de juiste manier geweest
om tot de verscheidene conclusies te komen omtrent het beleid van de gemeente en het OP2028?
De onderzoeksmethode is innovatief te noemen. De wijze waarop de beleidsnota’s met verscheidene
codes kwalitatief getoetst zijn kent geen voorgangers. Het feit dat de uitkomsten van de
inhoudsanalyse het overzicht heeft gegeven waar de onderzoeker naar streefde doet vermoeden dat
dit een gedegen aanpak is geweest. Daarbij is de methode in een zogenaamde handleiding
uitgeschreven en exact te kopiëren voor soortgelijk onderzoek binnen andere gemeenten (Zie bijlage.
10 ‘Methodehandleiding’). De semigestructureerde diepte-interviews gaven tevens inzicht over de
feitelijke situatie omtrent het beleid van de gemeente Arnhem in het kader van het OP2028. De
methode kan ter discussie gesteld worden, omdat ook hier de interpretaties van de onderzoeker
over de resultaten een grote rol speelde. De onderzoeker heeft echter bij beide
onderzoeksmethoden zo nauwkeurig mogelijk beschreven hoe de resultaten, conclusies en
aanbevelingen op papier zijn gekomen.
Hier volgen nog enkele opmerkingen over de beperkingen van het onderzoek. Deze zitten allereerst
in de diepte-interviews. De diepte-interviews hadden aangevuld kunnen worden met meer diepteinterviews van andere beleidsterreinen. Dit om een nóg completer beeld te kunnen vormen over de
visie van de gemeente op het OP2028 en hun huidige beleid. Verder schuilt er een beperking in de
beschikbare theorie. Er is namelijk geen wetenschappelijke informatie beschikbaar over de wijze
waarop gemeenten kunnen bijdragen aan de ambities van het OP2028 (enkel visiedocumenten).
Hierdoor is het lastig een eenduidig beeld te schetsen over wanneer een gemeente bijdraagt aan de
ambities van het Olympisch Plan en blijft er ruimte over voor gemeenten om hier hun eigen waarheid
te vormen. Het integrale VSG-model is binnen dit onderzoek ervaren als een prettig model om mee
te werken, echter ontstond hier dus meteen de vraag of dit een juiste methode is geweest. Zo zou er
in een vervolgonderzoek gekeken kunnen worden of deze methode betrouwbaar is en ook
daadwerkelijk volstaat. Daarnaast zou in een volgend onderzoek de politiek ook meer aan het woord
mogen komen. Visies van wethouders omtrent het OP2028 zijn uiterst interessant.
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