Amsterdam University of Applied Sciences

Onderzoeksrapport Jeugdsportfonds ‘16/’17
Ervaringen, knelpunten en ideeën van intermediairs en sportaanbieders met betrekking tot
het lage percentage herhaalaanvragen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam
Dekkers, Vera; Deutekom, Marije
Publication date
2017
Document Version
Final published version
License
CC BY
Link to publication
Citation for published version (APA):
Dekkers, V., & Deutekom, M. (2017). Onderzoeksrapport Jeugdsportfonds ‘16/’17:
Ervaringen, knelpunten en ideeën van intermediairs en sportaanbieders met betrekking tot
het lage percentage herhaalaanvragen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam. Hogeschool van
Amsterdam, Lectoraat Kracht van Sport.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library:
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Download date:09 Jan 2023

Onderzoeksrapport Jeugdsportfonds ‘16/’17
Ervaringen, knelpunten en ideeën van intermediairs en
sportaanbieders met betrekking tot het lage percentage
herhaalaanvragen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam
______________________________________________

Lectoraat Kracht van Sport
Vera Dekkers & Marije Deutekom
November 2017

Inhoudsopgave
Inleiding......................................................................................................................................................... 3
Onderzoeksmethode .................................................................................................................................... 4
Kwalitatief onderzoek ............................................................................................................................... 4
Resultaten....................................................................................................................................................... 6
Ervaringen aantal herhaalaanvragen ........................................................................................................ 6
Motieven om te stoppen met sporten ..................................................................................................... 7
Wat kan er gedaan worden om aantal herhaalaanvragen te stimuleren? ............................................. 10
Jeugdsportfonds ................................................................................................................................... 10
Intermediair.......................................................................................................................................... 11
Sportaanbieder..................................................................................................................................... 13
Relatie intermediair en sportaanbieder.................................................................................................. 14
Rol ouders ............................................................................................................................................... 15
Conclusies en aanbevelingen ...................................................................................................................... 17
Conclusies ........................................................................................................................................... 17
Aanbevelingen .................................................................................................................................... 19
Vervolgonderzoek .............................................................................................................................. 19
Bijlage 1 – Vragenlijst intermediairs ........................................................................................................... 21
Bijlage 2 – Vragenlijst sportaanbieders....................................................................................................... 23

2

Inleiding
Het onderzoeksrapport dat voor u ligt maakt deel uit van een vijfjarig onderzoek waarmee het
Jeugdsportfonds Amsterdam meer inzicht verkrijgt in de effectiviteit van de activiteiten van het
Jeugdsportfonds.
Het doel van het Jeugdsportfonds is om kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen te laten sporten
door het betalen van de contributie en benodigde sportproducten. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar komen in aanmerking voor de steun van het Jeugdsportfonds. Deze kinderen kunnen aangemeld
worden bij het Jeugdsportfonds door een intermediair, een tussenpersoon die professioneel betrokken
is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener,
sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker.
Uit onderzoek van het Jeugdsportfonds Amsterdam blijkt dat van de kinderen die een aanvraag doen
ongeveer 45 procent het opvolgende jaar opnieuw een aanvraag doet. Mogelijk betekent dit dat 55
procent van de kinderen slechts een jaar of een deel van het eerste jaar sporten. Om in kaart te brengen
wat de motieven zijn om te stoppen met deelname aan sportactiviteiten via het Jeugdsportfonds zijn in
dit onderzoek de ervaringen, knelpunten en ideeën van intermediairs en sportaanbieders met
betrekking tot de werkwijze en verlenging van het Jeugdsportfonds Amsterdam in kaart gebracht.
Daartoe zijn in de eerste helft van 2017 acht intermediairs en negen sportaanbieders geïnterviewd.
De resultaten van deze diepte-interviews zijn in dit onderzoeksrapport uiteen gezet. Deze resultaten zijn
tijdens een gesprek in het najaar van 2017 besproken. Na afloop van dit gesprek is er een plan van
aanpak opgesteld om aanbevelingen te implementeren en op die manier de dienstverlening van het
Jeugdsportfonds te verbeteren.
November 2017
Lectoraat Kracht van Sport
Vera Dekkers & Marije Deutekom
Hogeschool van Amsterdam
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Onderzoeksmethode
Om de ervaringen, knelpunten en ideeën van de intermediairs en sportaanbieders van het
Jeugdsportfonds met betrekking tot het lage percentage herhaalaanvragen zo volledig mogelijk in kaart
te brengen is er gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij interviews zijn
afgenomen bij intermediairs en sportaanbieders. Daarnaast heeft het Jeugdsportfonds zelf in het
voorjaar van 2017 een vragenlijst uitgezet onder sportaanbieders.

Kwalitatief onderzoek
Om de uitgebreide mening van de intermediairs en sportaanbieders te achterhalen en dieper in te
kunnen gaan op het onderwerp zijn semigestructureerde diepte-interviews afgenomen. Bij deze
methode worden vooraf de thema`s en hoofdvragen vastgesteld. De structuur van het gesprek ligt niet
vast, wat inhoudt dat er per gesprek kan worden afgeweken van de volgorde van de vragen. Dit geeft
ruimte voor een vrij gesprek waarbij door de onderzoeker aangevoeld kan worden in welke volgorde de
vragen worden gesteld en waar op door wordt gevraagd. Alle thema’s zijn in ieder gesprek behandeld.
De vragen van de diepte-interviews hadden betrekking op de volgende thema’s: de werkwijze van de
intermediair en sportaanbieder met betrekking tot een herhaaldelijke aanvraag, mogelijke motieven
voor het stoppen met deelname aan sportactiviteiten via het Jeugdsportfonds en de mogelijkheden voor
het wegnemen van deze motieven door het Jeugdsportfonds, intermediairs en sportaanbieders. De
opzet van het semigestructureerd interview voor intermediairs en sportaanbieders zijn te vinden in
Bijlage 1 en 2.
In totaal zijn acht intermediairs en negen sportaanbieders uit verschillende stadsdelen in Amsterdam
geïnterviewd. De intermediairs zijn benaderd op basis van hun bereidheid om deel te nemen aan het
onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam zoals aangegeven op de intermediairsbijeenkomst in
november 2016. De sportaanbieders zijn benaderd op basis van hun bereidheid om deel te nemen aan
vervolgonderzoek zoals aangegeven in de vragenlijst van het Jeugdsportfonds begin 2017. Daarnaast is
gekeken naar het geschatte percentage herhaalaanvragen door de sportaanbieder in vergelijking met
het door Jeugdsportfonds handmatig in kaart gebrachte percentage herhaalaanvragen. De achtergrond
van de geïnterviewde intermediairs is weergegeven in Tabel 1, de achtergrond van de geïnterviewde
sportaanbieders in Tabel 2.
Functie intermediair

Omschrijving organisatie

Directeur

Bewindvoerders- en administratiekantoor

Maatschappelijk werker

Behandelcentrum voor gedrag, gezin en persoonlijkheidsstoornissen

Directeur

Vrijwilligersorganisatie ter bevordering van zelfredzaamheid

Coördinerend ambulant gezinsbegeleider

Landelijke organisatie gehandicaptenzorg
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Praktijkondersteuner GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

Administratie

Openbare basisschool

Backoffice manager

Stichting die zich bezighoudt met armoedebestrijding in Amsterdam

Psycholoog

GZ-psycholoog

Tabel 1. Achtergrond geïnterviewde intermediairs

Functie sportaanbieder

Omschrijving sportaanbieder

Stadsdeel

Bestuur Jeugd

Vereniging

Zuid

Vestigingsmanager

Aanbieder

Nieuw-West

Penningsmeester & ledenadministratie

Vereniging

Nieuw-West & Zuid-Oost

Directeur

Aanbieder

Anders

Ledenadministratie

Aanbieder

West

Oprichter

Stichting

Zuid-Oost

Medewerkster

Stichting

West

Penningmeester

Vereniging

West

Bestuurslid & ledenadministratie

Vereniging

Duivendrecht

Tabel 1. Achtergrond geïnterviewde sportaanbieders

Van elk interview is met toestemming van de respondent een geluidsopname gemaakt. De interviews
zijn vervolgens getranscribeerd tot geschreven tekst en geïmplementeerd in het kwalitatieve dataanalyse programma MaxQDA. Met behulp van dit programma is de relevante informatie gecodeerd, de
gecodeerde items zijn ondergebracht in een codeboom van waaruit de resultaten zijn geschreven.
Tijdens het schrijven van de resultatensectie bleek dat er uit de interviews heel veel punten naar
voren komen die voor het Jeugdsportfonds interessant zouden kunnen zijn. Een volledige
uitwerking hiervan zou resulteren in een enorm lang rapport waarbij de focus op de
onderzoeksvraag met betrekking tot het lage percentage herhaalaanvragen naar de achtergrond
zou verdwijnen. Daarom is ervoor gekozen om de resultaten die betrekking hebben op de
onderzoeksvraag en de belangrijkste overige resultaten in een compactere resultatensectie te
beschrijven.
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Resultaten
De uitkomsten van de interviews van intermediairs en sportaanbieders zijn naast elkaar gelegd en de
bevindingen met betrekking tot het lage percentage herhaalaanvragen en de overige meest belangrijke
bevindingen zijn onderstaand gerapporteerd. Achtereenvolgens wordt onderstaand besproken: de
ervaringen van intermediairs en sportaanbieders met het aantal herhaalaanvragen, de motieven om te
stoppen met sporten, wat er gedaan kan worden door het Jeugdsportfonds, de intermediairs en de
sportaanbieders om het aantal herhaalaanvragen te stimuleren, de relatie tussen de intermediair en de
sportaanbieders en tot slot de rol van ouders in het geheel.

Ervaring aantal herhaalaanvragen
Uit de interviews komt naar voren dat de intermediairs zich niet direct herkennen in het relatief hoge
uitvalpercentage binnen of na een jaar. Bij de tussentijdse controle sporten kinderen nog en tonen zij de
intentie om daarmee door te gaan. Een aantal intermediairs heeft nog geen herhaalaanvraag gedaan.
Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat men nog niet zo lang intermediair is of omdat de
intermediair na een aantal maanden stopt met begeleiding of behandeling van de ouders en het kind.
Andere intermediairs die wel herhaalaanvragen hebben gedaan geven aan dat het kind vaak wel een
tijdje blijft sporten of dat het verlengen van de aanvraag (eventueel met een overstap van sport)
eigenlijk heel goed verloopt.
Een aantal sportaanbieders herkent zich wel in de situatie van het hoge uitvalpercentage. De
sportaanbieders geven echter aan dat het verloop van alle leden bij hun vereniging vaak relatief groot is.
“Dus jij bent benieuwd naar de vluchtigheid van het lidmaatschap van leden, met name leden van het
Jeugdsportfonds? Nou, dat is ook mijn ervaring, maar dat geldt ook voor alle andere kinderen.”
-Ledenadministratie vereniging-

De sportaanbieders die de situatie herkennen kunnen niet precies aangeven waar het probleem zit,
maar zien wel verschil in bijvoorbeeld de betrokkenheid van ouders van Jeugdsportfondskinderen en
reguliere kinderen.
“Maar ik kan je dus niet echt zeggen van waarom er geen herhaalaanvragen zijn. Misschien dan toch
minder betrokkenheid, meer kinderen in een gezin, minder er bovenop zitten en volgen dan Nederlandse
ouders, misschien is het toch lastig om die kinderen te halen of te brengen en is dat toch te veel gedoe, ja
ik weet het gewoon niet. Als je natuurlijk meer kinderen hebt dan is het toch lastig als de ene daarheen
moet en de andere daarheen. We hebben wel vaak broertjes en zusjes, dus die ouders gaan er wel voor om
dan dus beide kinderen op één sport te hebben. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat de ene het niet meer
zo leuk vindt en de andere wel, maar dat ouders dan zeggen van we hebben nu een jaar gedaan wat jij
dan leuk vond en nu gaan we een jaar bijvoorbeeld zwemmen omdat de ander dat leuk vindt.”
-Penningmeester vereniging-

Omdat het door de sportaanbieders als lastig wordt ervaren om de aanwezigheid van individuele
kinderen bij te houden, hebben zij weinig zicht op of er verschil is in aanwezigheid tussen
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Jeugdsportfondskinderen en reguliere kinderen. Zij hebben wel het idee dat ouders van
Jeugdsportfondskinderen en de kinderen zelf het sporten als vrijblijvender ervaren, mogelijk omdat de
kosten voor het sporten (grotendeels) voor hen betaald worden.
“Wij lopen er op zich niet actief achteraan, maar wij vragen wel altijd of ze zich afmelden als ze niet
aanwezig zijn. En daar zie je eigenlijk hetzelfde in ten opzichte van de reguliere kinderen zonder Stadspas
of zonder, ja zonder Stadspas, dat die zich dus ook minder afmelden. En ja, het lijkt wel alsof ze er
laconieker mee omgaan. En het is denk ik zeker niet zo dat ze niet weten hoe het werkt zeg maar.”
-Directeur sportaanbieder-

Motieven om te stoppen met sporten
Om mogelijke verklaringen te vinden voor het lage percentage herhaalaanvragen van kinderen die
sporten met ondersteuning van het Jeugdsportfonds is het belangrijk om in kaart te brengen wat
volgens de intermediairs en sportaanbieders de redenen zijn dat kinderen stoppen met de sport die zij
op dat moment met ondersteuning van het Jeugdsportfonds beoefenen. Daarbij moet aangetekend
worden dat kinderen niet per definitie stoppen met sporten, zij kunnen ook blijven sporten zonder
ondersteuning van het Jeugdsportfonds.
Hoewel enkele intermediairs aangeven dat zij het lastig vinden om in te schatten waaróm kinderen
precies stoppen met sport, noemen zowel de sportaanbieders als de intermediairs vele mogelijke
redenen waarom kinderen stoppen met sporten. De meest genoemde en opvallendste motieven zijn
onderstaand uitgewerkt.

Niet meer leuk vinden
Zowel volgens de intermediairs als volgens de sportaanbieders is de meest genoemde en voornaamste
reden dat kinderen stoppen met het beoefenen van een sport omdat ze het niet meer leuk vinden of er
geen zin meer in hebben. Als kinderen het niet meer leuk vinden om de sport te beoefenen zijn ze vaak
ook niet meer gemotiveerd.
“Geen interesse meer, dat het kind geen interesse meer heeft. Kijk er zijn kinderen die soms best wel een
mening kunnen hebben, en ehm die kunnen dan echt heel stellig naar hun ouders zijn van ik wil niet meer.
Ja. En dan houdt het op. Je kunt ze niet dwingen.” -Coördinerend gezinsbegeleider gehandicaptenzorg-

Afstand, reistijd en vervoer
Naast het niet meer leuk vinden van een sport noemen intermediairs de afstand en daarmee de reistijd
en het vervoer als een voorname reden voor het stoppen met een sport. Ouders hebben dan niet de tijd
en vervoersmiddelen om het kind iedere week van en naar de sport te brengen. Daarnaast brengt een
grotere reisafstand en een langere reistijd vaak ook (grotere) reiskosten met zich mee. Dit motief wordt
door de sportaanbieders echter niet genoemd.
“En soms hebben de ouders geen tijd om de kinderen te brengen of soms is het sport niet in Zuid-Oost,
maar helemaal in Noord. Vervoer is dan het probleem. Ja, vervoer speelt dan een rol.” -Directeur
vrijwilligersorganisatie-
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Leeftijd
Sportaanbieders ervaren dat bepaalde leeftijdsgroepen stoppen met sporten, dit wordt echter door
intermediairs vrijwel niet als motief genoemd. De ervaring van de sportaanbieders is dat jongere
kinderen vaker wisselen van sport en kinderen in de overgang van basisschool naar middelbare school of
aan het eind van de middelbare school vaker stoppen met sporten.
“Er zijn een paar die naar de middelbare school gaan, en de helft krijgt het dan ineens te druk of voelt de
druk aankomen.” -Medewerker stichting-

Iets anders willen doen
Als kinderen een sport niet meer leuk vinden of er geen zin meer in hebben kunnen zij volledig stoppen
met sporten, maar ook een andere sport willen doen, geven zowel de intermediairs als de
sportaanbieders aan. Mogelijk wordt bij de nieuw gekozen sport geen ondersteuning van het
Jeugdsportfonds aangevraagd of heeft het kind het volledige jaar bij de sportaanbieder niet afgemaakt
en kan er nog geen nieuwe aanvraag worden gedaan omdat er nog financiering van het Jeugdsportfonds
loopt bij de vorige sportaanbieder. Soms moeten kinderen van hun ouders ook een keuze maken tussen
verschillende sporten omdat het anders te druk is. Het willen wisselen van sport is iets dat de
sportaanbieders ook bij reguliere kinderen veel zien.
“Maar ik heb wel bijvoorbeeld een keer met een paar ouders gesproken, want ik ga zelf minimaal één keer
per maand gewoon naar de lessen toe, een beetje met die mensen praten van heb je nog vragen, is er iets,
of ik moet mensen even aanschieten over iets of wat dan ook. Eh, en toen zei iemand van ‘nee, ze willen nu
zwemmen’ of van ‘ze willen nu dit of dat’, ze willen soms gewoon wat anders.” -Penningmeester
vereniging-

Financiële situatie
Er zijn verschillende financiële situaties die ouders ertoe doen besluiten om hun kind te laten stoppen
met sporten met ondersteuning van het Jeugdsportfonds. Dit motief wordt zowel door intermediairs als
sportaanbieders genoemd, de sportaanbieders geven aan minder zicht te hebben op de financiële
situatie dan de intermediairs. De bijdrage van €225,- per jaar van het Jeugdsportfonds is niet in alle
gevallen, met name voor sporten als zwemlessen en paardrijden, voldoende om de contributie voor een
heel jaar te vergoeden. In andere gevallen is het wel voldoende voor de contributie, maar dient er een
tenue of attributen te worden aangeschaft waardoor ouders ook een eigen bijdrage moeten leveren. In
sommige gevallen blijkt deze bijdrage niet op te brengen voor ouders.
“Het is echt meer, net wat ik zei met het zwemmen dat wij dan ingezet worden omdat het kind anders
moet stoppen met zwemles omdat het budget gewoon op is. Ja. En dat ze daardoor willen stoppen. Maar
niet dat ze dan ook echt wíllen stoppen, maar dat het noodzakelijk is omdat er geen geld meer is.”
-Stichting armoedebestrijding-

In andere gevallen verandert de financiële situatie van de ouders in positieve zin, waardoor ouders geen
aanspraak meer kunnen maken op de ondersteuning van het Jeugdsportfonds.
“Wel dat, als er dan wordt gestopt na een jaar dat een kind dan niet meer gaan sporten of de ouders
hadden ineens werk en dan konden ze het gewoon betalen en dan konden ze niet onder die regeling
vallen.” -Coördinerend gezinsbegeleider gehandicaptenzorg-
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Best practice
Eén van de geïnterviewde sportaanbieders gaf aan dat zij zich totaal niet herkent in het lage
percentage herhaalaanvragen en het door de andere sportaanbieders genoemde grote verloop
onder de leden. Er is bij deze sportaanbieder sprake van een lange wachtlijst en het wordt daardoor
als positief ervaren als er eens iemand stopt.
“Over het algemeen staan we te juichen als er iemand weg is. Want dan kan ik tenminste iemand
toelaten, ik heb natuurlijk ook een heel leger die dan elke keer mailt van ben ik alweer aan de beurt?
En dan moet ik zeggen van nee, dat kan alleen maar als er weer iemand stopt. . . Maar ja, ik ben nu
had ik laatst kinderen ergens weer in een groepje en dat is dan toch september 2015 dat ze zich
ingeschreven hebben.”

In het interview is daarom ingegaan op de werkwijze en aanpak van de desbetreffende
sportaanbieder, die gezien zou kunnen worden als een best practice. Mogelijke succesfactoren die uit
de beschrijving van de werkwijze naar voren komen zijn het sporten in kleine groepjes, door deze
persoonlijke aanpak is er plek voor de ontwikkeling van het individu. De sportaanbieder probeert
mee te bewegen met de doelgroep, de missie van de sportaanbieder is daarbij breder dan het
sporten alleen.
“Nee, ja natuurlijk leuk en aardig zijn. Nou bijvoorbeeld bij ons zijn de groepjes ook heel klein, groter dan vier in
een uur dat doen we niet. Dus dat is ook wel dat kinderen echt helemaal individueel aan het leren rijden zijn. En
we rijden ook bitloos bijvoorbeeld, en onze paarden staan los dus ik denk ook wel dat wij eigenlijk vrij modern
zijn. Heel erg hoe mensen tegenwoordig, en kinderen ook, met dieren willen omgaan en heel veel vrijer. Andere
maneges hebben vaak groepen van 10, 12, 14, 15 zelfs, nou ja dat is natuurlijk een beetje onpersoonlijker en
dan gebeuren er veel meer enge dingen en ja, we hebben hier geregeld mensen en best wel bange kindertjes die
al best wel lang bang zijn en dan hier heel lang op een heel klein paardje moeten zitten voordat ze weer een
beetje dat vertrouwen krijgen. In die zin denk ik ook wel dat we wat goed doen.”
“Eerst met zijn tweeën een half uur, dan met zijn drieën drie kwartier en dan met zijn vieren een uur en
groter gaan we ook niet. Ook niet bij de kinderen die goed zijn of bij de volwassenen, dan heb je
gewoon echt plek voor ontwikkeling. Dus dit is geen fabriekje ofzo.”
“En eigenlijk is het één plaatje, je houdt van dieren en hier kan je van dieren houden en proberen we je alles te
leren zodat dat dier dat ook voelt als het ware. Dus dat is ook wel een missie naast het leren paardrijden
natuurlijk, is dat een veel bredere missie.”
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Wat kan er gedaan worden om aantal herhaalaanvragen te stimuleren?
Zowel de intermediairs als de sportaanbieders vinden het lastig om aan te geven waarom het
percentage herhaalaanvragen relatief laag is. Omdat men hier geen antwoord op kan geven, zijn de
antwoorden die men gaf op vragen over wat er door het Jeugdsportfonds, intermediairs en
sportaanbieders gedaan zou kunnen worden om de motieven om te stoppen met sporten weg te nemen
en het aantal herhaalaanvragen te bevorderen meer algemeen van aard. De antwoorden hebben veelal
betrekking op het optimaliseren van de dienstverlening van het Jeugdsportfonds en de processen van
intermediairs en sportaanbieders. Deze antwoorden laten zien dat de intermediair en sportaanbieder
elkaar niet altijd weten te vinden en niet altijd goed van elkaar weten wat zij doen en waarom ze dat
doen.

Jeugdsportfonds
De intermediairs geven aan dat zij over het algemeen tevreden zijn over de manier waarop het
Jeugdsportfonds zich inzet om motieven om te stoppen met sporten weg te nemen en/of het doen van
een herhaalaanvraag te stimuleren. De vraag wat het Jeugdsportfonds nog meer zou kunnen doen
vinden de intermediairs lastig te beantwoorden, toch worden er een aantal zaken genoemd. Volgens de
intermediairs zou het Jeugdsportfonds toezicht kunnen houden op de sportaanbieder door met de
sportaanbieder in gesprek te gaan om een beeld te krijgen van hoeveel kinderen er sporten met
ondersteuning van het Jeugdsportfonds, of er veel uitval is en waarom. Daarnaast zou het
Jeugdsportfonds toelichting kunnen geven bij de sportaanbieders over wat zij doen en hoe de
sportaanbieder daar actief bij kan worden betrokken.
“Of het Jeugdsportfonds iets kan betekenen… Wat het Jeugdsportfonds nu doet, ook interviews
afnemen, vragen, zelf navragen bij sportverenigingen, buurtwerk. Zicht houden op de
aanmeldingen bij sportverenigingen. En ook ga maar naar die verenigingen en praat met jongeren, en
trainers, of met ouders.” -Maatschappelijk werker behandelcentrum-

De sportaanbieders noemen dat niet als actiepunt en lijken er daarom geen directe behoefte aan te
hebben dat het Jeugdsportfonds toelichting komt geven op de vereniging. De sportaanbieder ziet liever
dat het Jeugdsportfonds intermediairs instrueert over het contact met de sportaanbieder, zodat er geen
situaties ontstaan waarin de sportaanbieder factuurverzoeken krijgt van kinderen die zij niet kennen of
dat er financiering is toegekend maar het kind niet komt opdagen.
“We krijgen vrij vaak factuurverzoeken voor kinderen die we helemaal niet kennen dus dat is, ik denk dat
dat bij de instructies van het Sportfonds voor de intermediair zou moeten worden opgenomen, dat die
intermediairs nagaan of er al contact is geweest met de club. Of dat, maar dat zal misschien een privacy
dingetje zijn, maar dat de intermediair de club ook laten weten dat er een aanvraag gedaan is voor een
kind en dat we daar op kunnen inspelen.” -Penningmeester en ledenadministratie sportvereniging-

De sportaanbieders geven aan dat zij een aantal motieven om te stoppen met sporten zouden kunnen
wegnemen als het Jeugdsportfonds hen extra financiële ondersteuning zou kunnen bieden, bijvoorbeeld
voor meer PR, het leuker maken van de vereniging, scholing van het kader of meer sportmomenten en
kleinere lesgroepen, al geven zij zelf ook aan dat dat waarschijnlijk niet realistisch is.
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“Eh, ja, kijk die momenten die niet passen dat is natuurlijk alleen financieel op te lossen natuurlijk. Dus ja,
als er meer geld beschikbaar is dan zou je meerdere groepen kunnen hebben, of kleinere groepen verdeeld
over meerdere momenten waardoor mensen makkelijker een passend moment hebben. Maar ja, of dat
realistisch is, ik denk het niet.” -Directeur sportaanbieder“Tenzij je zou zeggen van als je de vereniging leuker wil maken dan is er wat meer PR nodig en dan is er
bijvoorbeeld wat meer professionele scholing van het kader nodig. Dan zou het Jeugdsportfonds daar
financieel aan bij kunnen dragen, maar dan ga je dat besteden aan de vereniging en niet aan de
kinderen.” -Bestuur Jeugd vereniging-

Zowel intermediairs als sportaanbieders geven aan dat het Jeugdsportfonds meer aan promotie zou
kunnen doen, de intermediairs hebben hier meer behoefte aan dan de sportaanbieders. Het
Jeugdsportfonds maakt al promotie door onder andere het uitsturen van een Toolkit naar verenigingen
en intermediairs, stukjes in wijkkranten, promotie via Twitter, Instagram en Facebook, nieuwsbrieven en
persoonlijke mails en via het kindpakket ‘Pak je Kans’. De intermediairs geven aan dat het
Jeugdsportfonds nog beter gebruik kan maken van de vindplaatsen van de doelgroep en dat de
promotieactiviteiten aangevuld zouden kunnen worden met het organiseren van informatiebijeenkomsten of het faciliteren van informatiemarkten voor sportaanbieders in de wijk.
“Aantal markten per jaar, met name voor de zomer. Dan kunnen jongeren een keuze maken, zodat ze in
september kunnen starten. Ja, een soort dat ze kunnen oriënteren wat ze zouden willen. . . In de wijk, ja
natuurlijk! Dan hoeven mensen niet lang te reizen, zoals bij de informatiemarkt bijvoorbeeld helemaal
naar de Stopera te gaan. Dat kan niet, dat is een drempel en dat niet alleen, maar financieel. . . Ik zou
graag mijn deuren willen openen voor zo’n informatiemarkt.” -Directeur vrijwilligersorganisatie’

Daarnaast hebben de intermediairs ideeën over promotie van het Jeugdsportfonds met een spotje op tv
of via digitale media in de vorm van bijvoorbeeld een app. De intermediairs geven tot slot aan dat zij
enthousiast zijn over de jaarlijkse intermediairbijeenkomst van het Jeugdsportfonds. Er zijn
sportaanbieders die meer ontmoeting tussen intermediair en sportaanbieder zouden willen zien. De
kans daartoe is het door het Jeugdsportfonds afgelopen oktober al geboden door ook sportaanbieders
uit te nodigen voor de jaarlijkse intermediairbijeenkomst.

Intermediair
Werkwijze
Iedere intermediair heeft vanuit zijn of haar eigen organisatie en functie te maken met een specifieke
doelgroep en hanteert van daaruit een eigen werkwijze. Een groot deel van de intermediairs geeft aan
dat zij ieder op hun eigen manier kinderen signaleren die ondersteuning van het Jeugdsportfonds
kunnen gebruiken en het Jeugdsportfonds actief onder de aandacht van de ouders brengen. Hoewel de
ene intermediair een functie heeft waarbij hij of zij regelmatig in het gezin komt, terwijl de andere
intermediair wat verder van de ouder af staat, hebben de intermediairs over het algemeen goed contact
met de ouders. De intermediairs zien allemaal het belang van sport voor de doelgroep en proberen dat
uit te dragen en over te brengen. Enkele intermediairs geven aan dat er soms in de gezinnen waar zij
komen zo veel problemen zijn die eerst besproken en opgelost moeten worden, dat sport nog niet aan
de orde is.
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De intermediairs reageren wisselend op de vraag of zij de mails ontvangen van het Jeugdsportfonds met
de vraag of het kind nog sport of ter herinnering dat de aanvraag bijna afloopt. De intermediairs die de
mails wel ontvangen zijn daar zeer positief over gestemd, mede omdat zij niet altijd zelf in de gaten
houden wanneer een aanvraag verloopt. Het wordt als lastig ervaren om bij te houden wanneer welke
aanvraag verloopt en de desbetreffende persoon daaraan te herinneren. Een aantal intermediairs houdt
wel zelf in de gaten wanneer de aanvraag afloopt, een ander deel blijft voornamelijk via de ouders op de
hoogte, al wordt ook aangegeven dat ouders daar ook niet altijd alert op zijn. Een deel van de
intermediairs heeft om verschillende reden nog nooit een herhaaldelijke aanvraag gedaan, indien er wel
verlengd is wordt dat als eenvoudig ervaren.

Wat zou de intermediair nog meer kunnen doen?
Sportaanbieders vinden het lastig te zeggen wat intermediairs al doen en wat zij nog meer zouden
kunnen doen om het aantal herhaalaanvragen te doen stijgen. De sportaanbieders zouden wel graag
zien dat de intermediair eerst contact opneemt met de sportaanbieder voordat er een factuurverzoek
uit wordt gestuurd, mede omdat er soms een wachtlijst is en kinderen dan niet direct terecht kunnen.
Daarnaast zouden intermediairs in de gaten moeten houden of kinderen ook echt gaan sporten zodat
het niet voorkomt dat de betaling bij de sportaanbieder wel is binnengekomen maar zij het kind nooit
hebben gezien.
“Het enige wat wel is, wij krijgen dus, ik heb nou ook weer drie aanvragen van het Jeugdsportfonds
binnengekregen van ‘stuur je nota maar in’ van kinderen die wij helemaal niet kennen. Dan heeft de
intermediair, stuurt dat blind in zonder dat ouders, kind überhaupt zich ooit bij ons gemeld hebben. Nou,
daar zou in de communicatie naar de intermediairs wat… want wij hebben bijvoorbeeld een wachtlijst dus
we hebben lang niet altijd voor iedereen zomaar plek. En als er dan wordt gezegd tegen een kind dat het is
geregeld, dan is dat helemaal niet zo. Sterker nog, dan moeten wij soms zelfs zeggen van ‘sorry, maar we
hebben voorlopig geen plek voor je, dat kan wel een jaar duren’.” -Bestuurslid en ledenadministratie
vereniging'-

Verder zijn de sportaanbieders van mening dat alle intermediairs contact op zouden moeten nemen met
de ouders en het kind als de aanvraag verloopt, indien de sportaanbieder dat zelf ook doet snijdt het
mes aan twee kanten.
“Kijk, het is natuurlijk goed dat ze dat bij die intermediairs neerleggen, maar dan moet het niet zo zijn dat
de ene helft het wel doet en de andere helft niet. Dat die intermediairs het misschien toch in de agenda
gaan zetten of vragen van ‘mag ik uw gegevens?’ . . . Want dat zou natuurlijk wel een goeie zijn, van dat
ze het én van de sportclub horen en van de intermediair. Want als die er natuurlijk ook niet achteraan
zitten dan hebben die ouders misschien ook iets van nou, whatever.” -Penningmeester vereniging-

Zelf hebben de intermediairs nog enkele andere ideeën over wat zij zouden kunnen doen: meer tijd in
het Jeugdsportfonds investeren door uit te zoeken wat het aanbod is voor een specifieke doelgroep en
bijvoorbeeld promotie in de vorm van het helpen met flyeren op bijeenkomsten als de informatiemarkt
in de Stopera in december 2016.
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Sportaanbieder
Werkwijze
Ook de werkwijze van de sportaanbieders met betrekking tot kinderen die sporten met ondersteuning
van het Jeugdsportfonds verschilt onderling. Er zijn sportaanbieders die de ouders bij de inschrijving van
kinderen bij de vereniging direct wijzen op de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds, als
sportaanbieders opmerken dat er bij bestaande leden problemen zijn met het betalen van de
contributie wijst men de ouders ook op het Jeugdsportfonds. Enkele sportaanbieders treffen een
aangepaste contributieregeling waardoor ouders naast de bijdrage van het Jeugdsportfonds minder of
niet bij hoeven betalen, ook intermediairs merken dit op. De sportaanbieders onderschrijven het belang
van sport en zetten zich op verschillende manieren in voor het behoud van hun leden, zowel
Jeugdsportfondskinderen als reguliere leden. Om het sporten zo aantrekkelijk mogelijk te maken dragen
zij zorg voor goede trainers en begeleiding, ze proberen kinderen op hun eigen niveau te laten sporten
en organiseren nevenactiviteiten. Zoals eerder beschreven ervaren de sportaanbieders het niet als
haalbaar om de aanwezigheid van specifiek Jeugdsportfondskinderen nauwkeurig bij te houden, maar
als kinderen langere tijd afwezig zijn neemt de sportaanbieder vaak wel contact op met de ouders.
Wat zou de sportaanbieder nog meer kunnen doen?
Intermediairs vinden het lastig in te schatten wat er bij de verschillende sportaanbieders aan promotie
wordt gedaan voor het Jeugdsportfonds. De intermediairs zijn van mening dat ook de sportaanbieders
actief promotie zouden moeten maken voor het Jeugdsportfonds en kinderen actief moeten signaleren
en benaderen voor het Jeugdsportfonds. De meningen van de sportaanbieders zelf over meer promotie
maken zijn verdeeld. De ene sportaanbieder vindt dat de verenigingen zelf meer promotie kunnen
maken en dat dit ook ten goede zou komen van de betalingsproblemen van ouders bij de vereniging,
terwijl anderen er bewust voor kiezen om dat niet te doen om financieel administratieve redenen,
omdat er een lange wachtlijst is of omdat de sportaanbieder niet precies wist wie de intermediairs zijn
en waar de kinderen dus naar doorverwezen kunnen worden.
“En nee, we hebben een eigen website, daar promoten we niet dat je via het Jeugdsportfonds kunt gaan
rijden. Ik kreeg er ook een mailtje over via het Jeugdsportfonds van wil je dat, want dat kan op die en die
manier. Dat heb ik doorgezet naar iemand in de PR-commissie bij ons, maar we zijn daar wel een beetje
terughoudend in omdat ehm, deze doelgroep die kost met name in de administratie wel een hoop tijd en
vertegenwoordigt ook een zeker financieel risico. En dat heeft niets te maken met de doelgroep zelf en hoe
die zich gedraagt en integreert in onze club, maar dat is puur financieel. En we hebben ook ja, eh
voldoende aanwas, een soort autonome aanwas vanuit andere hoeken dus er is ook geen reden om het
om die reden dan heel actief te doen. Maar deze doelgroep past dus wel heel erg binnen onze missie, dus
daarom zeggen wij ook geen nee tegen deze doelgroep.” -Ledenadministratie aanbieder-

Een deel van de sportaanbieders attendeert de ouders al op het aflopen van een aanvraag van het
Jeugdsportfonds, dat zou nog explicieter kunnen gebeuren. De intermediairs zijn van mening dat de
sportaanbieders daar verantwoordelijkheid in dragen en dat elke sportaanbieder dat in het directe
contact met de ouders moet aangeven. Intermediairs stellen verder als voorwaarde dat de
sportaanbieders een duidelijke website hebben waarop alle benodigde informatie goed vindbaar is.
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Zelf hebben de sportaanbieders nog enkele andere ideeën over wat zij nog zouden kunnen doen: het
aantrekkelijker maken van de trainingen, aparte lessen voor Jeugdsportfondskinderen of het stimuleren
van meer ontmoeting tussen intermediair en sportaanbieder door een ‘open dag’ voor intermediairs te
organiseren.
“Misschien kunnen we een keer een dag creëren voor intermediairs of zo, dat lijkt me ook nog steeds wel
heel erg leuk, laten we dan gewoon een keer alle intermediairs uitnodigen. . . Dan laten we alle
intermediairs kennismaken met ons en dan kunnen zij ook weer vertellen hoe leuk het is en misschien dat
we daardoor weer meer kinderen aan het sporten krijgen. Alleen dan krijg je straks dat alle
sportaanbieders dat willen doen.” -Vestigingsmanager aanbieder-

Relatie intermediair en sportaanbieder
Uit de interviews met intermediairs en sportaanbieders komt naar voren dat zij niet altijd een goed
beeld hebben van wat de andere partij allemaal al doet en nog meer zou kunnen doen.
Iedere intermediair en elke sportaanbieder bevindt zich in een bepaalde organisatie waar hij of zij vanuit
een bepaalde functie bij het Jeugdsportfonds betrokken is. Er bestaan verschillen tussen deze
organisaties en functies, maar ook tussen de manier waarop een intermediair of sportaanbieder
invulling geeft aan de samenwerking met het Jeugdsportfonds. Door deze onderlinge verschillen weten
intermediairs en sportaanbieder niet altijd goed van elkaar wat zij wel en niet doen.
Ik weet ook niet wat zij (intermediairs [red.]) doen. Ik vermoed dat ze een aanvraagformulier invullen en
dat ze de thuissituatie in ogenschouw nemen maar voor de rest heb ik geen flauw idee…” -Bestuurslid en
ledenadministratie vereniging-

De sportaanbieder is niet altijd bekend met het initiatief van het Jeugdsportfonds en de spelregels die
daarbij horen. Intermediairs geven daarentegen aan weinig zicht te hebben op de kwaliteit van de
sportaanbieders in de omgeving, terwijl de sportaanbieders aangeven dat zij niet altijd weten wie de
intermediairs zijn en waar in de omgeving van de sportaanbieder deze personen zich bevinden.
“Wat je nog wel eens hebt is dat, maar goed, is dat maar dat is meer een eigen ding, soms weet je niets
van de kwaliteit van de sportclub. Maar dat is ook wel eens een ingewikkelde dan hè!”
-Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg“Ja, we kunnen wel promoten dat ze hier kunnen sporten via het Jeugdsportfonds, alleen als wij vervolgens
ze naar iemand moeten sturen waarvan wij zelf niet eens weten wie dat is, ja dan wordt het al heel erg
lastig. Terwijl ik het liefst zou zeggen van per deelgebied in Amsterdam of waar dan ook in welke
gemeente moet gewoon een lijstje zijn met mensen dat je kunt zeggen van dat zijn de contactpersonen en
neem dan contact op met een van deze personen en die schakelt je door.” -Vestigingsmanager aanbieder-

De intermediair en de sportaanbieder staan vaak niet met elkaar in contact. Ook als de financiering door
het Jeugdsportfonds is toegekend en het kind al sport, weet de sportaanbieder in vele gevallen niet wie
de intermediair is. De sportaanbieders geven aan graag over de contactgegevens van de intermediair te
willen beschikken om indien nodig contact op te nemen.
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Wat ik soms wel lastig vind is dat ik niet weet wie de intermediair is, dus als ik gewoon ja de ouders lastig
kan bereiken of iets… Ik krijg bijvoorbeeld de aanvraag binnen en op een gegeven moment wil ik die
mensen gewoon invoeren in het systeem, of ik heb een telefoonnummer nodig of vooral een e-mailadres
om ze te informeren. Dan zou ik het handig vinden als ik de intermediair kan bellen of mailen van ‘goh, heb
jij toevallig een e-mailadres van deze mensen want ze hebben nog steeds dat formulier niet ingevuld’.
Maar dan kan ik dus niet naar de intermediair toe gaan. -Penningmeester vereniging-

De sportaanbieders erkennen enerzijds de noodzaak van een intermediair die kan signaleren dat
kinderen niet sporten of in de financiële situatie zitten dat ze ondersteuning van het Jeugdsportfonds
kunnen gebruiken. Anderzijds ervaren zij het systeem van het doorverwijzen naar een intermediair die
vervolgens een aanvraag indient bij het Jeugdsportfonds als vrij complex.
“Dan zeg ik van ‘neem deze (aanmeldformulier Jeugdsportfonds [red.]) maar mee’ of dan kopieer ik hem
en geef die mee, en dan vul je hem in en dan zeg ik van ‘succes ermee, ik weet niet waar je hem kunt
inleveren’. Nee, dat is overdreven, maar ik weet niet waar die intermediairs zitten. En dan merk je dat
ouders afhaken. . . . Ik vind zelf het traject heel erg lastig, vooral voor de kids en ouders hier in de buurt.
We zitten hier in Amsterdam West en er is niet heel veel goed en de meeste spreken niet het beste
Nederlands. Dus communiceren kan nog wel eens lastig zijn en dan is de eerste stap hoe ik dat zie is dat
het best wel moeilijk is voor die mensen om zich dan in te schrijven. Kijk, wij bieden het aan en ze kunnen
dus hier sporten, maar de vertaalslag van naar wie moeten wij ze dan doorverwijzen dat is lastig. Ik zeg
dan van ja je moet naar eh, nou ja goed naar een tussenpersoon die dan op de school fungeert of ergens
bij een buurthuis of maatschappelijk werk. En dan zeggen zij weer ja, maar wie is dat dan? En dan zeg ik
van dan moet je maar naar je school gaan, ja.” -Vestigingsmanager aanbieder-

Tot slot blijkt dat de sportaanbieders vaak ook nog te maken met andere sportinitiatieven voor
bijvoorbeeld Stadspashouders zoals het cursusaanbod uit de Kidsgids, kortingsafspraken voor
Stadspashouders en organisaties als Sportservice en Combiwel die verschillende activiteiten
organiseren.

Rol ouders
De intermediairs zijn van mening dat er in het geheel ook een belangrijke rol is weggelegd voor de
ouders. Ouders zouden hun kinderen moeten motiveren om te gaan sporten, maar zeker ook om te
blijven sporten. De intermediairs zijn van mening dat de ouders er verantwoordelijkheid voor dragen dat
het kind niet zomaar stopt met sporten. Daarbij speelt de eigen motivatie van de ouder ook een rol,
weinig gemotiveerde ouders komen niet met vragen naar de intermediair.
“Dan probeer ik ook te benadrukken dat iemand de verantwoordelijkheid neemt van oja, dit is belangrijk.
Ja, want dat is wel, als die moeders of vaders niet . . . als die ouders de kinderen niet brengen en doen en
motiveren, dan wordt het niks. Ouders spelen een enorme belangrijke rol.” -Praktijkondersteuner
geestelijke gezondheidszorg-

Ook de sportaanbieders merken dat de ouders niet altijd bijdragen aan de continuïteit van het sporten
van hun kind.
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“Maar we leven ook in vluchtige tijden en wij realiseren ons heel erg dat ouders daar ook een sturende rol
in hebben en dat lijken ouders zich soms niet te realiseren. Ouders zijn soms ook heel jong of die hebben
zelf niet de ervaring mee gekregen van ‘je hebt gekozen, je moet er nu ook voor staan’. Er is een periode
geweest in de jaren ‘60/’70 dan was het heel gebruikelijk en dan was de vereniging een soort van tweede
familie van je bij wijze van spreken. Nou, die tijd is echt helemaal voorbij, dat bestaat niet meer.” -Bestuur
Jeugd vereniging-

Sportaanbieders merken ook dat het soms lastig is om in contact te komen met de ouders. De
sportaanbieder heeft dan wel de contactgegevens van de ouders, maar kan de ouders niet bereiken.
Sportaanbieders en intermediairs die met een specifieke doelgroep werken lopen er regelmatig tegen
aan dat ouders een beperking hebben, waardoor ze niet alles begrijpen.
“Het loopt gewoon heel moeizaam. . . de ouders die ik bedien hebben meestal zelf ook een beperking. Dus
dan praat je tegelijkertijd, dan moet er hulpverlening in het gezin zijn, nee dan moet je het geluk hebben
dat er hulpverlening in het gezin is. Ja. Heb je geen hulpverlening in het gezin, dan kan ik het beter zelf
doen, maar dan moet die vrouw wel haar handtekening zetten. En daar heb je dan alweer, begrijp je,
eigenlijk hebben deze mensen gewoon begeleiding daarbij nodig.” -Oprichter stichting-
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Kijkend naar de resultaten die uit de diepte-interviews naar voren komen, kunnen we constateren dat
zowel de intermediairs als de sportaanbieders het lastig vinden om aan te geven waarom het
percentage herhaalaanvragen relatief laag is. De intermediairs herkennen zich niet direct in het relatief
hoge uitvalpercentage, een aantal sportaanbieders herkent zich wel in deze situatie. De sportaanbieders
geven echter ook aan dat het verloop van alle leden, dus zowel Jeugdsportfondsleden als reguliere
leden, vrij groot is. De motieven om te stoppen met sporten die door de intermediairs en
sportaanbieders veel genoemd worden, zoals het niet meer leuk vinden, een bepaalde leeftijdscategorie
of iets anders willen doen, lijken niet sterk af te wijken van redenen voor reguliere kinderen om te
stoppen met sporten. Met deze resultaten is daardoor niet goed inzicht te krijgen in mogelijke
verklaringen en oplossingen voor het lage percentage herhaalaanvragen.
Omdat zowel de intermediairs als de sportaanbieders de vinger er niet op kunnen leggen waarom het
percentage herhaalaanvragen relatief laag is, waren de antwoorden die men gaf op vragen over wat er
door het Jeugdsportfonds, intermediairs en sportaanbieders gedaan zou kunnen worden om de
motieven om te stoppen met sporten weg te nemen en het aantal herhaalaanvragen te bevorderen
meer algemeen van aard. De antwoorden hadden vooral betrekking op het optimaliseren van de
dienstverlening van het Jeugdsportfonds en de processen van intermediairs en sportaanbieders. Deze
antwoorden laten zien dat de intermediair en sportaanbieder elkaar niet altijd weten te vinden en niet
altijd goed van elkaar weten wat zij doen en waarom ze dat doen. Als gevolg daarvan staan
intermediairs en sportaanbieders vaak niet met elkaar in contact. In de conclusie en aanbevelingen zal
daarom verder worden ingegaan op de relatie tussen het Jeugdsportfonds, de intermediair, de
sportaanbieder en de ouders. Figuur 1 vormt een visuele weergave van deze resultaten, die onderstaand
worden beschreven vanuit het perspectief van de sportaanbieder en de intermediair.

Sportaanbieder
Uit de interviews komt naar voren dat de sportaanbieder niet in alle gevallen bekend is met het initiatief
en de concrete spelregels van het Jeugdsportfonds. In het geval dat de sportaanbieder er wel mee
bekend is, loopt men er tegenaan dat er soms factuurverzoeken binnenkomen van kinderen die zij niet
kennen. Omdat er in sommige gevallen wachtlijsten zijn, kunnen kinderen dan niet direct terecht bij de
vereniging. De sportaanbieder zou graag zien dat de intermediair eerst contact opneemt met de
sportaanbieder voordat er een factuurverzoek wordt uitgestuurd. Zij zien een taak weggelegd voor het
Jeugdsportfonds om de intermediair hierover te instrueren. In relatie tot de intermediair geven de
sportaanbieders aan dat zij vaak niet weten wie de intermediair is en in welke organisatie deze persoon
zich bevindt. De sportaanbieders zouden graag over de contactgegevens van de intermediairs
beschikken, om indien nodig contact te kunnen opnemen met de intermediair. In relatie tot de ouders
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-

Weet niet altijd wie/waar intermediair is
Intermediair moet voor indienen contact opnemen met sportaanbieder

Sportaanbieder

-

-

Weten niet goed van elkaar wat ze exact doen
Staan vaak niet met elkaar in contact

Intermediair

Heeft weinig zicht op kwaliteit sportaanbieders
Sportaanbieder kan actiever promotie maken voor JSF

Ouder

Figuur 1. De relatie tussen het Jeugdsportfonds, de sportaanbieder, de intermediair en de ouder
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zien intermediairs dat de ouders niet altijd bijdragen aan de continuïteit van het lidmaatschap van de
sportaanbieder. Daarnaast ervaren zij het contact met de ouders soms als moeizaam.

Intermediair
De intermediairs vinden dat het Jeugdsportfonds in de promotie en communicatie beter gebruik zou
kunnen maken van de vindplaatsen van de doelgroep, bijvoorbeeld door het organiseren van
informatiebijeenkomsten voor sportaanbieders in de wijk. Daarnaast zien zij kansen voor het
Jeugdsportfonds om meer toezicht te houden op- en toelichting te geven bij de sportaanbieders. In
relatie tot de sportaanbieder zelf blijkt dat de intermediairs weinig zich hebben op de kwaliteit van de
sportaanbieder, waardoor zij niet altijd de juiste sportaanbieder weten te vinden. Daarnaast zijn de
intermediairs van mening dat de sportaanbieders actiever promotie zouden kunnen maken voor het
Jeugdsportfonds. Het contact met de ouders ervaren de intermediairs als goed, de intermediair ziet het
als een verantwoordelijkheid van de ouder om te stimuleren dat het kind blijft sporten.

Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan om de
samenwerking tussen de intermediair en de sportaanbieder te verbeteren:
1) Het voor de sportaanbieder toegankelijk maken van de contactgegevens van de intermediair,
bijvoorbeeld door het toevoegen van deze gegevens aan het factuurverzoek dat de
sportaanbieder ontvangt nadat de intermediair een aanvraag heeft gedaan.
2) Het opstellen van een overzicht van intermediairs en de organisaties waarin zij werkzaam zijn
zodat voor sportaanbieders inzichtelijk is naar wie zij ouders/kinderen door kunnen verwijzen,
bijvoorbeeld door het opstellen van een overzicht van intermediairs(organisaties) per stadsdeel
dat elk kwartaal met de sportaanbieders wordt gedeeld of op de website wordt geplaatst.
3) Het instrueren van intermediairs over het belang van het opnemen van contact met de
sportaanbieder voordat de aanvraag wordt ingediend, bijvoorbeeld door het opnemen van deze
stap in de ‘informatie voor intermediairs’ op de website of door het versturen van een mail naar
alle intermediairs om hen op dit onderwerp te attenderen.
4) Het verkennen van de mogelijkheid om de sportaanbieder, naar de tevredenheid van de
gebruiker, te waarderen/ranken in het systeem, waardoor intermediairs naar verloop van tijd
inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van de sportaanbieder.

Vervolgonderzoek
Na een eerste verkennende fase in 2015 en een onderzoek naar de ervaringen, knelpunten en ideeën
van intermediairs over de werkwijze en naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds in 2016, lag de focus
van het onderzoek dit jaar op het lage percentage herhaalaanvragen waarbij zowel intermediairs als
sportaanbieders zijn bevraagd. De resultaten van dit onderzoek hebben geen inzicht kunnen geven in de
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ideeën, knelpunten en ervaringen van intermediairs en sportaanbieders met betrekking tot het lage
percentage herhaalaanvragen, maar wel inzicht verschaft in de relatie tussen het Jeugdsportfonds, de
intermediairs, de sportaanbieders en de ouders.
In die relatie heeft het Jeugdsportfonds de wens om de samenwerking met de sportaanbieders te
verbeteren en de sportaanbieders drager te maken van het Jeugdsportfonds. Daarom zal de focus in het
onderzoek van 2018 liggen op de vraag op welke manier de samenwerking tussen het Jeugdsportfonds
en de vereniging permanent versterkt kan worden, zodat het Jeugdsportfonds verankerd raakt in het
sportveld.
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Bijlage 1 – Vragenlijst intermediairs
Introductie/kennismaking
1. Waar/bij welke instantie bent u werkzaam?
2. Wat is uw functie?
3. Kunt u kort vertellen wat uw functie inhoudt?
4. Hoelang bent u al intermediair voor het Jeugdsportfonds?
5. Hoeveel kinderen meldt u per jaar ongeveer aan voor het Jeugdsportfonds?
Introductie op het onderwerp
Het Jeugdsportfonds heeft geconstateerd dat er bij ongeveer 45 procent van de kinderen die een
aanvraag doet, in het opvolgende jaar een herhaalde aanvraag wordt gedaan. Zo’n 55 procent maakt
dus maar een jaar (of minder) gebruik van het fonds en stopt waarschijnlijk ook met de deelname aan
sport. Dit jaar wil het Jeugdsportfonds daarom graag zicht krijgen op redenen waarom een groot deel
van de populatie van het Jeugdsportfonds slechts een jaar subsidie bij het Jeugdsportfonds aanvraagt.
Werkwijze intermediair herhaaldelijke aanvraag
1. Als u een kind aangemeld heeft ontvangt u na ongeveer vier maanden een e-mail om te
controleren of het kind nog sport. Hoe gaat u om met die e-mail?
a. Wat voor actie onderneemt u als het kind niet meer blijkt te sporten?
b. Controleert u zelf in de loop van het jaar of het kind nog sport? Zo ja, wat doet u dan
met deze informatie? Zo niet, waarom niet?
2. Hoe gaat u om met herinnering die het Jeugdsportfonds stuurt voordat de aanvraag verloopt?
3. Bij wie ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor het verlengen van de sportmogelijkheid van
het kind na het aflopen van het jaar of de termijn waarvoor het Jeugdsportfonds een vergoeding
heeft geboden?
4. Hoe vindt u dat het Jeugdsportfonds zich inzet voor het indienen van herhaalaanvragen?
5. Heeft u in 2016 voor een aantal kinderen herhaaldelijk (meerdere sportjaren achter elkaar) een
aanvraag ingediend?
6. Voor hoeveel kinderen heeft u in 2016 een herhaaldelijke aanvraag ingediend?
7. Waar loopt u tegenaan bij het indienen van een herhaaldelijke aanvraag?
8. Benadert u als intermediair in een nieuw kalenderjaar proactief kinderen die het voorgaande
kalenderjaar via het Jeugdsportfonds hebben kunnen sporten voor een herhaaldelijke aanvraag?
a. Zo ja, op welke manier doet u dit?
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b. Zo nee, wat is voor u de reden om geen herhaaldelijke aanvraag te doen?
9. Op basis waarvan benadert u een kind wel of niet voor een herhaaldelijke aanvraag?
10. Op welke manier zou het activeren van ouders en/of kinderen voor een herhaalaanvraag
volgens u optimaal kunnen verlopen?

Motieven voor stoppen deelname Jeugdsportfonds
1. Wat zijn volgens u motieven voor ouders/kinderen om te stoppen met sporten door financiering
van het Jeugdsportfonds?
2. Hoe zouden deze motieven kunnen worden weggenomen waardoor het kind wel kan blijven
sporten?
3. Wat zou het Jeugdsportfonds voor rol kunnen spelen in het wegnemen van deze motieven om
te stoppen met sporten?
4. Wat zou de sportaanbieder voor rol kunnen spelen in het wegnemen van deze motieven om te
stoppen met sporten?
5. Wat zou u als intermediair voor rol kunnen spelen in het wegnemen van deze motieven om te
stoppen met sporten?
Overige
1. Wat voor zaken met betrekking tot (herhaalaanvragen bij) het Jeugdsportfonds zou u verder nog
kwijt willen?
2. Heeft u verder nog vragen?
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Bijlage 2 – Vragenlijst sportaanbieders
Introductie/kennismaking
1. Bij welke sportaanbieder bent u betrokken?
2. Wat is uw functie/rol bij deze sportaanbieder?
3. Hoe lang is de sportaanbieder al betrokken bij het Jeugdsportfonds?
4. Heeft u zicht op of kinderen via het Jeugdsportfonds bij u sporten?
a. Zo ja, hoeveel kinderen sporten er per jaar ongeveer bij u als sportaanbieder via het
Jeugdsportfonds?
5. Hoeveel maanden kunnen jongeren per jaar structureel sporten met de bijdrage van het
Jeugdsportfonds?
6. Hoeveel procent (bij benadering) van de leden waarvoor Jeugdsportfonds bijdraagt aan de
contributie stopt binnen/na één jaar na inschrijving bij de sportaanbieder?
a. Heeft u een idee hoe dit percentage zich verhoudt tot het percentage stoppende
reguliere leden?
Het Jeugdsportfonds heeft geconstateerd dat er bij ongeveer 45 procent van de kinderen die een
aanvraag doet, in het opvolgende jaar een herhaalde aanvraag wordt gedaan. Zo’n 55 procent maakt
dus maar een jaar (of minder) gebruik van het fonds en stopt waarschijnlijk ook met de deelname aan
sport. Dit jaar wil het Jeugdsportfonds daarom graag zicht krijgen op redenen waarom een groot deel
van de populatie van het Jeugdsportfonds slechts een jaar subsidie bij het Jeugdsportfonds aanvraagt. \
Werkwijze sportaanbieder herhaaldelijke aanvraag
1. Als een kind zich bij de sportaanbieder aanmeldt via het Jeugdsportfonds, zijn er dan dingen die
u anders doet dan bij kinderen die zich via de reguliere weg aanmelden?
2. Zijn de trainers/begeleiders/coach van het kind zich er bewust van dat het kind sport met
bijdrage van het Jeugdsportfonds?
a. Zo ja, houdt de trainer/begeleider/coach daar rekening mee?
b. Zo nee, is dat een bewuste keuze? Waarom is daarvoor gekozen?
3. Zijn er gedurende het jaar acties die u onderneemt met betrekking tot kinderen die sporten via
het Jeugdsportfonds?
a. Aanwezigheid (als iemand er een (aantal) keer niet is nagaan hoe/wat/waarom?)
b. Betrokkenheid ouders
c. Kortingen
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4. Zijn er verschillen merkbaar tussen kinderen die sporten via het Jeugdsportfonds en kinderen
waarvan de ouders zelf de contributie betalen?
a. Zo ja, houdt u rekening met die verschillen?
b. Onderneemt u actie op die verschillen?
5. Hoe gaat de reguliere procedure voor het verlengen van lidmaatschap bij u als sportaanbieder in
zijn werk?
6. Hoe gaat doorgaans de procedure van het verlengen van het sporten via het Jeugdsportfonds bij
u als sportaanbieder in zijn werk?
a. Zijn er dingen die u anders aanpakt bij kinderen die sporten via het Jeugdsportfonds?

Motieven voor stoppen deelname Jeugdsportfonds
1. Wat zijn volgens u motieven voor ouders/kinderen om te stoppen met sporten door financiering
van het Jeugdsportfonds?
2. Hoe zouden deze motieven kunnen worden weggenomen waardoor het kind wel kan blijven
sporten?
3. Op welke manier(en) probeert u als sportaanbieder de continuering van sportdeelname onder
jeugdleden te bevorderen?
a. Voor gewone leden
b. Voor leden via Jeugdsportfonds
4. Wat zou het Jeugdsportfonds zelf voor rol kunnen spelen in het wegnemen van deze motieven
om te stoppen met sporten?
5. Wat zou de intermediair voor rol kunnen spelen in het wegnemen van deze motieven om te
stoppen met sporten?
6. Wat zou u zelf als sportaanbieder nog extra kunnen doen bij het wegnemen van deze motieven
om te stoppen met sporten?
Overige
1. Wat voor zaken met betrekking tot (herhaalaanvragen bij) het Jeugdsportfonds zou u verder nog
kwijt willen?
2. Heeft u verder nog vragen?
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