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Sport
zaken

De concurrentie een stap voor zijn en elke dag beter presteren. De top willen bereiken.
Het zijn dé bekende overeenkomsten tussen topsporters en bedrijven.
Wat kunnen sporters en ondernemers van elkaar leren?
Lector Ivo van Hilvoorde, ondernemer en oud Olympisch kampioen roeien Nico Rienks
en voetbaltrainer Art Langeler gingen tijdens een ‘ontbijtje plus’ in
op vijf sleutelbegrippen.
Steekwoord 1

Steekwoord 2

toppunt (het) 1. hoogste punt, bovenste uiteinde: (van een berg) kruin; - (astron.) zenit; - (ook) culminatiepunt 2 top van een driehoek 3 (fig.) hoogste punt waartoe
men of iets stijgt, waartoe men het brengen kan.

geluk (het: - ken) [1201-1250 ‘Geluk, voorspoed’ ~
Hd.Glück] 1. gunstige loop van de omstandigheden,
voorspoed die iem. zonder eigen toedoen te beurt valt,
syn. fortuin.

Nico Rienks: ‘Het bereiken van de top in de sport zegt niks
over je verdere loopbaan. Tenminste…ik ken niet zoveel topsporters die succesvol zijn na hun sportcarrière. De meesten
steken jarenlang al hun tijd in de sport en hebben al genoeg
moeite met het afronden van een studie. Dat is mij wel
gelukt. Maar het heeft drie jaar geduurd voordat ik met mijn
eigen bedrijf geld kon verdienen.’
Ivo van Hilvoorde: ‘Natuurlijk zijn er topsporters die de
draad moeiteloos oppakken en succesvol zijn in het bedrijfsleven maar veel topsporters ook niet. Als je doel altijd goud
was, is het stellen van een nieuw doel niet eenvoudig. Veel
oud-sporters die maatschappelijk wel slagen was dat zonder
de sport ook gelukt.’
Art Langeler: ‘Ben ik het helemaal niet mee eens. Volgens
mij heb je als ex-topsporter juist een hele goede ingang bij
allerlei organisaties. In het voetbal heb je eigenlijk twee categorieën: voetballers die op hun twintigste miljonair zijn en
niet meer hoeven te werken en voetballers die gewoon weer
aan de slag moeten. Omdat deze voetballers toch bekend
zijn, kunnen ze na hun voetbalcarrière gemakkelijker aan de
slag dan leeftijdsgenoten die na hun studie een baan moeten
zoeken. School en topsport zijn tegenwoordig goed te combineren. Vroeger kregen talentvolle jonge voetballers weinig
begeleiding. Nu zitten ze allemaal op school en is er aandacht
voor hun hele loopbaan.’
Ivo: ‘Er is wat begeleiding en opleiding betreft inderdaad
veel verbeterd. Op speciale LOOT-scholen kunnen leerlingen
hun sport combineren met voortgezet onderwijs. Verschillende hbo-instellingen hebben een regeling voor topsporters.
Windesheim ook.’

Nico: ‘Mensen beginnen met topsport omdat ze iets goed
kunnen. Natuurlijk moet je het zelf zien zitten. Tegen alle aandacht kunnen en geen buikpijn krijgen van kritiek. Dat vraagt
veel doorzettingsvermogen. Ik was tien jaar lang alleen maar
bezig met roeien zonder dat het een medaille opleverde.
Stug doorgaan, anders red je het niet. In het bedrijfsleven
is dat ook een voorwaarde, maar daar komt er nog iets bij:
een portie geluk. Toen ik met mijn bedrijf Rienks Arbodienst
begon, hadden we met de wijziging in de Arbowet op een
zeker moment de wind mee.’
Art: ‘Maar om jezelf buiten de sport te kunnen onderscheiden, moet je ook creatief zijn. Verder zijn communicatieve
vaardigheden echt een voorwaarde.’
Ivo: ‘Het is hoe dan ook moeilijk om opnieuw te starten als
je jarenlang gefocust bent op één ding. Er worden ook veel
eigenschappen aan sporters toegedicht die ze lang niet altijd
bezitten. Het idee bestaat dat topsporters veel doorzettingsvermogen hebben, doelgericht zijn en een enorme discipline
hebben. Dat klopt natuurlijk ook, maar dan wel in relatie tot
de sportbeoefening die ooit begonnen is als hobby. Daarmee
is niet gezegd dat de oud-sporter dezelfde motivatie kan
opbrengen voor andere activiteiten; dat blijkt ook uit onderzoek. Nieuwe werkzaamheden worden dan nogal eens als erg
saai en weinig uitdagend ervaren.’
Nico: ‘Vaak worden ze in een bepaalde rol gedrukt bijvoorbeeld die van spreker. Dat is echt een valkuil: je denkt “ik ben
overal goed in” en dat blijkt dan behoorlijk tegen te vallen.’
Art: ‘Je moet je goed laten informeren. Zonder voldoende
kennis van de materie bestaat de kans dat je onnodige risico’s
neemt en zakelijk gezien ontzettend op je bek gaat.
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En misschien ook de tip: denk goed na wat je na
je sportcarrière wil. Voorkom dat andere mensen
jouw weg gaan uitstippelen.’

Steekwoord 3
trots (de (m.); g.mv.) [1562 <Hd. Trotz]
1. vervuldheid van en het doen blijken van
het (al of niet gerechtvaardigde- gevoel dat
men meer is dan anderen
Ivo: ‘Nergens wordt trots zo geuit als in de
sport. Maar het winnen van medailles of een
WK verhoogt het gevoel van trots niet structureel. Het is een uitlaatklep, geen vliegwiel. Na
het feestje van een overwinning gaat iedereen
weer over tot de orde van de dag. Wat mensen
onthouden zijn de verhalen, niet de namen
van medaillewinnaars. Zoals dat van zwemmer
Maarten van der Weijden en schaatser Sven
Kramer. De een overwon kanker en de ander
miste goud door een fout op de 10.000 meter.
Sport wordt ook niet populairder door prestaties
van topsporters. Daar is in elk geval nauwelijks
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bewijs voor te vinden. Wat het effect van lokale
sportsuccessen op de plaatselijke bevolking is,
weet ik niet. Dat is niet onderzocht. Het levert in
potentie misschien veel meer lokale trots op.’
Art: ‘Ik merk dat in Zwolle in ieder geval.
Natuurlijk heeft het te maken met winnen en
verliezen, maar ook met de manier waarop je
het presenteert. Dit seizoen verloren we van PSV,
toch zijn de mensen blij.’
Nico: ‘Zwolle is nu wel iets trotser dan vroeger.
Vanwege de resultaten van PEC maar ook door
een theater als De Spiegel en het museum
De Fundatie. Met het Polymer Science Park kan
Zwolle zich nog veel meer profileren. Prachtig
zo’n inspirerende plek waar bedrijven en kennisinstituten samen aan productvernieuwing voor
de kunststofindustrie werken.’
Art: ‘Klopt. Landstede is ook zo’n goed voorbeeld. Rob van Kessel, voorzitter van het College
van Bestuur, heeft Zwolle met het Landstede
Sportcentrum ook echt verder gebracht. Zulke
mensen heeft een regio nodig.
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Steekwoord 4
bewegen (bewoog, h. bewogen) [13011400 ‘van plaats of toestand doen veranderen, overwegen’ (gewicht bepalen)
I (onoverg.), van plaats veranderen ten
opzicht van de aarde, hetzij in zijn geheel
of in een onderdeel, zich verroeren
Ivo: ‘Sport en bewegen zijn twee verschillende dingen. Als je lid bent van een sportvereniging voelt dat als een familie. Krijg je
dit als kind mee, dan ken je die wereld en
wordt het een deel van je sociale omgeving.
Mensen die op latere leeftijd gaan sporten,
doen dit omdat ze het samen met buren of
vrienden oppakken. Het is een sociale activiteit. De verplichting “dat je moet bewegen”
werkt vaak contraproductief; het fenomeen
bewegen is sterk “getherapeutiseerd”.
Vanuit de overheid wordt er dikwijls ook
elitair gedacht over de tijd en energie die
mensen kunnen opbrengen om meer te gaan
bewegen.’

Wie is
wie?

Nico Rienks

Ivo van Hilvoorde

Art Langeler

Directeur van Rienks Arbodienst. Hij wordt wel de
beste Nederlandse roeier van de 20e eeuw genoemd.
In 1988 en 1996 won hij een gouden medaille op de
Olympische Spelen. Na zijn topsportcarrière zette
hij zijn eigen bedrijf Rienks Arbodienst op.
Inmiddels werken er zestig mensen.

Sportfilosoof, lector Bewegen, School en Sport bij
Windesheim en verbonden aan de faculteit
Bewegingswetenschappen van de VU.
Van Hilvoorde is bezig met filosofische, historische
en pedagogische vragen op het gebied van sport en
bewegingsonderwijs.

Hoofdtrainer van PEC Zwolle. Zit al vijftien jaar in het
trainersvak. Begon zijn voetbalcarrière als pupil bij
SC Lochem en sloot deze af als profvoetballer bij
de Graafschap. Na zijn carrière als profvoetballer ging
hij studeren aan de sportacademie van Windesheim
in Zwolle.

Over topsport & ondernemen:
‘Een gouden medaille is geen garantie voor een
succesvolle maatschappelijke carrière. Een succesvol bedrijf opzetten, kost net zo veel moeite.’

Over topsport & ondernemen:
‘Er zijn topsporters die de draad moeiteloos oppakken en succesvol zijn in het bedrijfsleven maar veel
topsporters ook niet. Als je doel altijd goud was, is
het stellen van een nieuw doel niet eenvoudig.’

Over topsport & ondernemen:
‘Creativiteit is belangrijk om je buiten de sport te
kunnen onderscheiden van anderen. Verder zijn
communicatieve vaardigheden echt een
voorwaarde. Dan kun je jezelf verkopen, ook in het
bedrijfsleven.’
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Nico: ‘Dat herken ik. Veel mensen hebben een
“nanny” nodig om zich een gezondere levensstijl aan te meten. Ze zetten de stap naar meer
bewegen of sporten alleen onder enige dwang.
In het bedrijfsleven zie je – onder de noemer
maatschappelijk verantwoord ondernemen – de
trend om in te zetten op gezond en fit. Zelf vind
ik dat je voorzichtig moet zijn met het inzetten
van bedrijfssport: de kans bestaat dat je dan
mensen uitsluit.’
Ivo: ‘Het gaat erom dat je er een belevenis van
maakt. Een sportevenement is een belevenis.
Daar heb je behalve de sporters ook toeschouwers en organisatoren voor nodig. Je hoeft dus
niet per se mee te doen. In de VS zie je dat op
scholen. Hierdoor kunnen werknemers zich meer
met een organisatie identificeren.’
Nico: ‘Goed punt. Een groot wij-gevoel levert
absoluut betere resultaten op. Medewerkers
voelen zich meer verbonden met het bedrijf en
lopen harder. Dan kun je als onderneming boven
het maaiveld uitsteken.’
Ivo: ‘De beleving hoeft natuurlijk niet per se via
sport. Het kan natuurlijk ook muziek zijn.’
Nico: ‘Zeker. Het gaat uiteindelijk om maatwerk
per medewerker.’

Art: ‘Dat doe ik met mijn team ook: elk individu
moet op het veld maximaal kunnen presteren.
Tegelijkertijd moet de samenwerking in de groep
optimaal zijn. Ik probeer echt samenhang te
creëren en zo te komen tot een goede prestatie.’

Steekwoord 5
leren (overg.; leerde, h. geleerd)
[901-1000 ~ Lat. Lira (door de ploeg opgeworpen aardrug), de grondbetekenis is ‘het volgen van een spoor’] 1.
wijzer maken: de ondervinding leert…
Art: ‘De sport kan op bedrijfseconomisch gebied
leren van het bedrijfsleven. Hoe kun je bijvoorbeeld het stadion optimaal benutten? Ook de
randvoorwaarden zijn in het bedrijfsleven beter.
Het uitgangspunt is het product dus de productie
gaat altijd door. Het is natuurlijk op z’n zachts
gezegd vreemd dat een voetbaltraining niet
doorgaat, omdat het veld niet geprepareerd is.
Terwijl het spel onze corebusiness is.’
Nico: ‘Niet zwabberen, dat is iets wat het
bedrijfsleven van de sport kan leren. Als sporter
zet je een koers uit volgens een strak trainingsschema. Dat gooi je niet zomaar om. Vergelijk

het met de visie en missie van ondernemers.
Alles wat je doet, moet passen binnen een goed
doordachte strategie.’
Ivo: ‘Daarbij is er in het bedrijfsleven een grotere
noodzaak om technologisch te innoveren. Sommige takken van sport kunnen hier zeker wat van
leren. Voetbal blijft wat elektronische waarneming betreft achter bij tennis en hockey.’
Art: ‘Voetbal is inderdaad een traditionele
volkssport maar onverminderd populair. Andere
sporten moeten ook innovatiever werken, omdat
er anders nauwelijks animo voor is….’
Ivo: ‘Sport is ook meer gefocust op de korte
termijn. Elke verloren wedstrijd is er één te veel.
Je moet als trainer snel beslissingen nemen. Het
bedrijfsleven kijkt over het algemeen meer naar
de lange termijn.’
Art: ‘Maar de sport kijkt op een andere manier
wel vooruit. Wat dacht je van het scouten en
inzetten van talent? Daarin heeft het bedrijfsleven weer van de sport geleerd. Functies waren
vroeger leidend, de persoon kwam in bedrijven
op de tweede plaats. Van het benutten van ieders talent hadden ondernemers nooit gehoord.
Dat is tegenwoordig wel anders.’

Miljoenen naar bewegen en sport, verkwisting of investering?
In Nederland gaat veel geld naar sport en bewegen. Een van de redenen is dat het de betrokkenheid
van leerlingen bij school zou vergroten. Het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim
doet onderzoek naar de maatschappelijke effecten van sportbeleid. Maar ook naar de relatie tussen
sportvereniging en bewegingsonderwijs op school.
Acht miljoen. Dat is wat de Nederlandse overheid in 2012 extra uitgeeft aan buurtsportcoaches.
De buurtsportcoaches zijn een onderdeel van het programma voor Sport en bewegen in de buurt
(sportindebuurt.nl). In 2013 komt hier nog eens 4 miljoen bij. Deze coaches moeten onder meer de verbinding
tussen sport en school leggen. Reden voor dit beleid is niet alleen het toenemende overgewicht bij kinderen,
maar ook het positieve effect dat sport en bewegen heeft op zelfsturing van jongeren. Bovendien zou het de
betrokkenheid van jonge mensen bij de school en de wijk vergroten. Maar is dat ook zo?
Nabijheid alleen onvoldoende
In het buitenland heeft schoolsport inderdaad dat positieve effect. Dat blijkt in Nederland behoorlijk
tegen te vallen, zo laten de eerste onderzoeksresultaten van het lectoraat Bewegen, School en Sport van
Windesheim zien. Lector Ivo van Hilvoorde: ‘Op Kanaleneiland in Utrecht hebben we gekeken naar
sportparticipatie van migrantenjongeren en hun ouders. Hieruit bleek dat alleen het in de buurt hebben
van sportfaciliteiten onvoldoende is om het effect daarvan op school te merken. Er is echt een functionele
link nodig. Dat kan bijvoorbeeld door sportdagen of het uitwisselen van trainers en coaches.’ Onderzoek
naar een schoolvoetbalcompetitie in Amsterdam toont aan dat vooral leerlingen die al actief zijn in de sport
hier aan meedoen. Het vertegenwoordigen van de school lijkt geen effect te hebben op de relatie van de
kinderen met hun school. In de Verenigde Staten is dat verband er wel.
Onlangs kreeg het lectoraat een nieuwe subsidie voor onderzoek naar ‘Digitalisering in de gymles’.
Het gaat om het gebruik van onder meer i-pads, apps, camera’s en videofeedback door bewegingsonderwijzers
en onderzoek naar de vraag hoe dat van invloed is op motorisch leren en sportidentiteit.
Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen regionale stakeholders – beleidsmakers, organisatoren en
begeleiders – gericht en gefundeerd aan de slag met schoolsport.
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