
00

Welkom bij het online
lunchcollege met Steven de Waal

Maatschappelijk leiderschap: lessen en inzichten uit de bestuurlijk turbulente 
wereld van voetbal, toepasbaar voor toezichthouders

in het onderwijs en de kinderopvang.



Centre on Strategies for Public and Civil Entrepreneurs

www.publicspace.nl

@stevendewaalDr. Steven P.M de Waal

Lessen Maatschappelijk 
Leiderschap uit betaald voetbal 
(FC Utrecht) voor onderwijs & 
kinderopvang 
Digitaal ‘Lunch’college VTOI-NVTK, 20 mei 2021
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Denknetwerk met Missie: Creating Winning 
Strategies for the Common Good (sinds 2004)
Alle internationale kenmerken van een Denktank:
• Private for Public
• Ideologisch en missie-gedreven en dus non-profit
• Onafhankelijke positie en denken, geen externe financiers of opdrachtgevers
• Mix van bestuurlijke invalshoek en (academische) reflectie en onderzoek op de werkelijke 

strategische frontlinies
• Intelligente en Intellectuele bijdrage aan publiek debat

Kernconcept © (2000, tevens basis van ‘maatschappelijke onderneming’*)

KERNMISSIE Public S.P.A.C.E.: 
Strategies for Public And Civil
Entrepreneurs
Stimuleren en bevorderen van 
maatschappelijk 
ondernemerschap en actief 
burgerschap

*
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Actieve website (www.publicspace.nl) met agenda, 
blogs, Twitter en open toegang tot alle publicaties 
(vanaf 2004)

http://www.publicspace.nl/
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Overzicht boeken Public Space 1994 – 2018 
(samenvattingen op website)
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Typering Governance Context Betaald Voetbal
Unieke mix van profit en nonprofit: BV met tegelijk alle sporters/technische staf als 
zelfstandig ondernemers en tevens een krachtige, zeer betrokken vereniging
a. Veel emotie, clubgevoel, betrokkenheid: iedereen coach
b. Groot publiek profiel en dus veel media aandacht
c. Governance = louter macho en macht: 1 bal op de paal en het bestuur deugt niet; 

intern ook puur persoonlijk-politieke arena
d. Primair proces strategisch dominant. Pure meritocratie (ook sterk punt!). Voor 

organisatie en speler geldt beide steeds clubgevoel versus transactiewaarde op 
kapitaalmarkt

e. Grote maatschappelijke verantwoordelijkheid (zie ook b):
- gedrag supporters
- beheer stadions en aan- en afvoer
- uitstraling en ondersteuning naar amateur voetbal 
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Governance van Betaald Voetbal versus 
Onderwijs/Kinderopvang

Mix van Profit met Non Profit
a. Veel publieke Emotie
b. Groot publiek Profiel en media 

aandacht
c. Pure & Persoonlijke Politiek
d. Primair Proces strategisch 

doorslaggevend
e. Loyaliteit versus Transactiewaarde 

(organisatie èn professionals)
f. Maatschappelijke 

Verantwoordelijkheid
(en wat krijgt daarvan publieke aandacht?)

Gelden deze factoren van governance
ook voor onderwijs en kinderopvang?
Zo ja, welke en in welke mate en aard?
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Stellingen: 
1. De publieke aandacht voor ons 

primaire proces is NIET vergelijkbaar 
met betaald voetbal

2. Wij hebben geen fanclub, alleen een 
kritische tribune bij incidenten

3. Iedereen meent verstand te hebben 
van ons vak



88

De strategische variabelen waarop gestuurd moet 
worden
Concurrentie op het veld (Eredivisie en Ranking)
Concurrentie in koopkracht (in Nederland nu hopeloos: winner takes all)
Reclame-inkomsten en dus ook PR/reputatie en verbonden circuits (business clubs, 
loges, festivals)
Opleiding is kern lange termijn business model, o.a. regionale werving talent en 
investering voetbalschool
Publieke steun, de letterlijke en figuurlijke support, de fanclub

Twijfel over toegevoegde waarde van stadions voor clubs: beide hebben elkaar nodig, 
maar zeer verschillende markten

Veel supporters en zogenaamde voetbal kenners kijken alleen naar eerste variabele! 
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Stelling: 
Wij zouden meer moeten 

‘meeliften’ op het succes van 
onze kinderen/leerlingen 
(want toont ons succes)
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Fasering van mijn 12 jaar: saneren, reorganiseren en 
strategisch herpositioneren is een vak apart
A. Rust brengen, vertrouwen terugkrijgen, sanering organisatie en financiën, 

reorganisatie governance structuur
B. Door die rust, kwam er de kans tot verkoop aan Frans van Seumeren. Betrokken 

supporter, roots ook in amateurvoetbal. 
• wij hadden helemaal niks te kiezen, dit was de noodzakelijke redding, maar 

zeer fraaie kandidaat koper!
• keiharde onderhandelingen, met wederzijds voortdurend doel eruit te komen

C. Er bleef de voortdurende noodzaak tot reddingen met liquiditeiten en, tenslotte, 
mijn voorstel tot de Golden Share constructie

D. Na vele jaren van saneren, financiële problemen en sportieve haperingen, de slag 
naar stad, maatschappij en publiek warmer profiel: maatschappelijk leiderschap
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Stap naar maatschappelijk ondernemerschap
Inzameling voor Voedselbank tijdens corona crisis

Meedoen aan straatvoetbal en tegelijk 
voorlichting over gezond leven

Tijdens avondklok rellen heeft de 
supportersvereniging Utrechtse wijken 
mee rustig gehouden

FC Utrecht spelers 
bezoeken jaarlijks 
WKZ, nu ook 
speciale tribune 
voor kinderen uit 
WKZ
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Kenmerken van Civil Leadership

Leiderschap algemeen: 
- Spontane en vrijwillige volgers bepalen of je leider bent
- Het is een persoonlijke eigenschap, staat los van positie
- Het gaat om gezag i.p.v. macht

Bijzondere kenmerken civil leaders:
• Purpose: Passie voor ‘the common good’ en ‘public value’
• Ondernemerschap: Eigenwijs, door routines en gewoontes heen durven breken
• One-of-us- citizens: Een horizontale menselijke en persoonlijke houding
• Retorische vaardigheden: Overtuigingskracht door Logos (argumentatie), Pathos 

(passie in het publiek weten aan te spreken en op te wekken) en Ethos (legitimering 
en gezag als persoon en door persoonlijke achtergrond)
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Van management naar maatschappelijk leiderschap
• Maatschappelijk leiders zijn prominente burgers die zich openlijk en indringend met 

de publieke zaak bemoeien 
• Ze zijn ten dele daarmee de concurrent van politieke leiders in de publieke ruimte 
• Ze doen dit op vrijwillige, min of meer altruïstische basis, maar ze zijn toch geen 

‘vrijwilliger’ in klassieke zin 
• Maatschappelijk leiders kunnen dus ook heel goed worden aangetroffen in board 

rooms, profit en non-profit, opererend vanuit goed burgerschap 
• Dit sluit aan op de heroverweging van de opkomst van managerialism de afgelopen 

decennia*

Schijntegenstelling: Zonder goed management vaak geen effectief leiderschap

* Zie S.P.M. de Waal in S&D oktober 2013, De publieke sector verdient goed management; 
https://publicspace.nl/de-publieke-sector-verdient-goed-management/

https://publicspace.nl/de-publieke-sector-verdient-goed-management/
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Dit is ook maatschappelijk leiderschap in betaald 
voetbal: vooraan staan bij begrafenis van ‘Adje’, 
icoon-supporter
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Relevante voorbeelden van maatschappelijk leiders*

ONDERWIJS
Piet Boekhoud (Albeda College)
Yolanda Eijgenstein (Iederwijs)
Jan de Graaf (Trix Scheveningen)
Louise Schaapveld (Vensterscholen)
Mohammed Sini (Islam en Burger, indirect onderwijs)

BETAALD VOETBAL
Ruurd de Boer (ADO Den Haag)

* Uit promotieonderzoek, zie: ‘The Value(s) of Civil Leaders’ Eleven, 2014
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In dit soort omgevingen grote slagen voor RvT/RvC

• Toezicht op ongemakkelijke mensen met passie en betrokkenheid
• Normering naar maatschappelijke doelen (public value van deze organisatie)(de 

informele (!) semi-eigenaars rol)
• Samenstelling vanuit feeling met relevante delen van de samenleving
• Zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk voor stakeholders
• Niet duiken bij pijnlijke leiderschapskeuzes, maar ook niet bij publieke incidenten 

of klachten!
• Bijzondere strategische omgeving en variabelen kennen en begrijpen
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Stelling:
Wij hebben een RvT die 

maatschappelijk leiderschap 
begrijpt, waardeert en steeds 

steunt 
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Bedankt voor uw aanwezigheid!


