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1 BIJLAGE 1 THEORETISCH KADER
1.1 7-S-C-model van McKinsey
Hoe de organisatie van Kunst en Kracht wordt ingericht, wordt weergegeven door middel
van het invullen van het 7-S-model van McKinsey (1980). Het 7-S-model van McKinsey
beschrijft de verhouding tussen zeven verschillende elementen in een organisatie: Structuur,
systemen, managementstijl, staf, sleutelvaardigheden, strategie en in het midden visie
significante waarden. Het model is bedoeld om de kwaliteit van een organisatie te kunnen
achterhalen, maar ook geeft het aan dat er een relatie is tussen de factoren. (Mulders, 2014)
Omdat het model weinig aandacht besteedt aan het culturele deel van een organisatie, is
het 7-S-model omgedoopt tot het 7-S-C-model, waar de “C” voor cultuur staat. Dit is eigenlijk
een uitgebreider vervolg van het element significante waarden, in welke ook kort op cultuur
ingegaan wordt.
Het 7-S-model is een passend model om de organisatie van Kunst en Kracht te analyseren,
omdat er op zeven verschillende vlakken naar de organisatie wordt gekeken. Het
toegevoegde element ‘cultuur’ zorgt voor extra diepgang in het culturele aspect van de
organisatie. De organisatiecultuur zegt veel over de sfeer binnen een organisatie, iets wat
belangrijk is bij een sportvereniging, waar sfeer voorop staat.

De meeste ideale situatie voor een organisatie, is dat alle elementen met elkaar in synergie
zijn. Op deze manier kan een organisatie zo optimaal mogelijk functioneren. Als een
organisatie bijvoorbeeld linksaf wil, moet er geen element zijn dat naar rechts wijst.
Significante waarden
Significante waarden (shared values) heeft betrekking tot een gezamenlijke
bedrijfsopvatting. Daarom is dit aspect ook in het midden van het model geplaatst, het
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vormt de koppeling tussen de andere punten. Heerst er een waar teamgevoel? Welke
cultuur heerst er? Is iedereen zich bewust van de bedrijfsvisie? Wordt deze nageleefd?
Strategie
Een strategie kan geformuleerd worden op basis van de visie (toekomstbeeld) en missie
(bestaansreden) van een organisatie. Het concreet formuleren van een strategie wordt
gerealiseerd door het verbaliseren van doelstellingen. Welke doelstellingen heeft en
organisatie en hoe moeten deze bereikt worden?
Structuur
Hoe de interne communicatie verloopt hangt veel samen met de structuur van een
organisatie. Hoe is de organisatie ingericht? Hoe zit de functieverdeling in elkaar?
Systemen
Bij systemen gaat het om alle denkbare systemen en manieren van werken die een
organisatie heeft. Denk hierbij aan bepaalde procedures, manieren van werken en
communiceren, etc.
Stijl van management
Stijl van management heeft betrekking tot de omgang met medewerkers en hoe het
organisatorisch in elkaar steekt. Bestaan er verschillende lagen in management? Is er veel
machtsverschil tussen medewerkers en directie? Is er ruimte voor inbreng vanuit elke
medewerker? De stijl van leidinggeven is belangrijk.
Sleutelvaardigheden
Dit element bevat de kwaliteiten van een organisatie en alles wat een organisatie
onderscheidt van andere organisaties. Het zijn de ‘skills’ die een organisatie heeft, denk aan
USP’s (unique selling points).
Staf
Bij staf wordt een profiel van de organisatie geschetst op basis van bestaand personeel en
het management. Er wordt gekeken naar punten als opleiding, afwezigheid, motivatie en
flexibiliteit van het personeel.
Cultuur
In dit element wordt er dieper ingegaan op de organisatiecultuur van een organisatie. Er
wordt gekeken hoe de organisatie werkt en hoe mensen met elkaar omgaan binnen een
organisatie. Het betreft de algemene bedrijfscultuur die gehanteerd wordt.
1.2 Funderingsschema van Van den Bosch & Zweekhorst
Het funderingsschema van Van den Bosch en Zweekhorst (2009) is jaren geleden ontwikkeld
met de gedachte ‘extern winnen is intern beginnen’. Dit lijkt een cliché uitspraak, maar het is
niet zomaar een cliché. Als een organisatie niet goed in elkaar zit (de fundering van structuur,
cultuur, strategie, etc.) is een succesvolle communicatiestrategie vrijwel onmogelijk. Het
funderingsschema is berust op de analyse van de organisatie en de omgeving. Ook wordt
het gebruikt om organisatie- en communicatie-elementen te beschrijven van afzonderlijke
divisies, afdelingen en teams. (Bosch, van den, Zweekhorst, 2009)
Als een organisatie niet goed gefundeerd is (balans tussen structuur, cultuur, strategie) is het,
zoals net vermeld, bijna onmogelijk een succesvolle communicatiestrategie te hebben. Het
funderingsschema zet al deze essentiële elementen in een overzichtelijke analyse en geeft
daarmee inzicht van bestaande knelpunten. Dit hulpmiddel is toepasselijk voor Kunst en
Kracht, omdat de vereniging nog geen duidelijk beeld heeft van hun structuur, cultuur en
strategie. Het is voor de vereniging onduidelijk waarom zaken op een bepaalde manier
lopen, maar het funderingsschema kan hier op duidelijke wijze inzicht in verschaffen, om het
vervolgens aan te kunnen pakken.
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Onderstaand is het funderingsschema op schematische wijze weergegeven. Voor het
onderzoek wordt gebruik gemaakt van het middelste fundament. Het
organisatiebeleidskader wordt in beeld gebracht met behulp van het eerder
omschreven 7-S-C-model. Samen zullen deze modellen bijdragen aan de uiteindelijke
uitkomst van het onderzoek.

1.3 Soorten informatie in organisaties van Reijnders
Volgens Reijnders (2010) is er niet één soort, maar zijn er verschillende soorten informatie. Een
medewerker heeft verschillende soorten informatie nodig om te functioneren. Daarom
maakt Reijnders onderscheid tussen vier soorten informatie, welke in dit paragraaf worden
uitgelegd. Eerst wordt nog uitgelegd wat informatie ‘goed’ maakt:
“Informatie omvat gegevens die de ontvanger bereiken én die voor die ontvanger van
belang zijn. Goede informatie is:
• tijdig verstrekt en ontvangen;
• inhoudelijk correct;
• relevant en bruikbaar;
• helder en toegankelijk;
• compleet.” (Reijnders, E. 2010, p. 107)

BIJLAGEN

|5

	
  
Voor een medewerker zijn er verschillende soorten informatie nodig om te kunnen
functioneren:
• taakinformatie: informatie t.b.v. het primaire proces
Informatie over het werk dat iemand verricht, wordt taakinformatie genoemd
(wat en hoe). Denk hierbij aan afspraken over het verdelen van werk, werkinstructies,
etc.;
• beleidsinformatie: informatie over het beleid van de organisatie
Er is bij medewerkers vooral interesse in de koers die hun bedrijf gaat (waarheen en
waarom) Denk hierbij aan lopende op nieuwe projecten, een reorganisatie, etc.;
• beheerinformatie: informatie over voortgang
Dit betreft informatie over de voortgang, ofwel managementinformatie. Deze
informatie is essentieel om alles in de gaten te houden. Hierbij kan men denken aan
bedrijfsresultaten, productiecijfers, etc.;
• sociale informatie: informatie over personeels- en sociale zaken
Dit betreft informatie over diverse personeelsthema’s en sociaal beleid. Dit kan zijn
informatie over pensioen en levensloopregeling, een nieuwe benoeming, etc.
(Reijnders, 2010)
De keuze voor dit model van Reijnders ligt aan de soorten informatie die hij onderscheidt.
Reijnders besteedt veel aandacht aan verschillende soorten informatie die relevant zijn voor
Kunst en Kracht. Zo is er veel informatie voor taakinformatie, een onderdeel van de
organisatie dat een vage schim is bij de vereniging. Ook is er aandacht voor sociale
informatie naast alle ‘zakelijke’ soorten informatie. Kunst en Kracht is een vereniging die is
opgebouwd uit vrienden. Het is dus essentieel om goed in het sociale vlak van informatie te
duiken, aangezien er bij Kunst en Kracht veel vanuit sociaal aspect wordt gehandeld en
gecommuniceerd.
1.4 Merkdocument van Michels
Het merkdocument van Michels en Huyskens (2011) kan een zeer goed hulpmiddel zijn bij het
formuleren van een identiteit, visie, missie, etc. als een organisatie dit nog niet zwart op
wit op papier heeft staan. Kunst en Kracht heeft zeer weinig informatie over de organisatie
beschikbaar, wat dit merkdocument een uitstekend middel maakt om te gebruiken bij het
vooronderzoek van Kunst en Kracht. De ingevulde formulieren en de uiteindelijke resultaten
zijn te lezen in bijlage 5.
1. Wat is volgens jou de missie (wat de organisatie wil zijn of waar jullie voor gaan)?
2. Wat is volgens jou de visie (het gewenste lange termijn perspectief)?
3. Probeer de organisatie eens te ervaren met je zintuigen: Hoe ziet het merk eruit?
Waar ruikt het merk naar? Waar smaakt het merk naar? Hoe klinkt het merk? Als je het
aanraakt hoe voelt het merk?
4. Wat zijn volgens jou de merkwaarden (waar staan jullie voor)?
5. Kan je eens proberen de wezenlijke gedachte, de ziel van het merk, te noemen?
6. Als je 1 belofte mag noemen die jullie aan de klant doen, welke is dat dan?
7. Stel de organisatie eens voor als een concreet persoon - niet kijken naar de
doelgroep, maar naar wie het merk/de organisatie nu is. Als de organisatie een
persoon zou zijn, wie is de organisatie dan en waarom? (denk aan man/vrouw,
single/partner, leeftijd, uiterlijk, opleiding, hobby, wat leest de organisatie, welke tv
programma's kijkt de organisatie etc.)
8. Wat verkoopt de organisatie nu echt? Niet kijken naar wat je precies levert, maar
naar wat je product voor je klant betekent? Probeer daarbij vanuit de klant te
denken.
9. Kan je de merkpropositie (belofte) formuleren?
10. Wat zijn jouw adviezen voor het merk/de organisatie? (Michels en Huyskens, 2011)
11. Wat zijn de kansen voor het merk/de organisatie?
12. Wat zijn de sterktes van het merk/de organisatie?
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Vraag 11 en 12 zijn extra toegevoegd, naar advies van Mariken Thomasse – van
Vorstenbosch.
1.5 Het communicatiekruispunt van Van Ruler
Een passend model om de communicatiestrategie te bepalen gezien vanuit de interactievisie is het Communicatiekruispunt van Van Ruler (2003). Het kruispunt is verdeeld in de
strategieën informering, dialogisering, overreding en formering. Deze zijn verdeeld in twee
richtingen, gecontroleerd eenrichtingverkeer en tweerichtingsverkeer.
Het is een passend model voor het onderzoek bij Kunst en Kracht omdat er duidelijk en op
eenvoudige wijze onderscheid wordt gemaakt tussen vier richtingen. Het verwoorden van
een communicatiestrategie kan erg lastig zijn, aangezien communicatie een ‘open’ vak is.
Met behulp van het communicatiekruispunt kan de communicatiestrategie concreter
geformuleerd worden.
• Informering
Het gaat puur om informatie verstrekken, het doel is bekendmaken. Informering valt onder
gecontroleerd eenrichtingsverkeer;
• Overreding
Het doel is beïnvloeden. Overreding is gecontroleerd eenrichtingsverkeer;
• Dialogisering
Dialoog en uitwisseling van ideeën staat hier centraal, met bekendmaking als doel.
Dialogisering valt onder tweerichtingsverkeer;
• Formering
Formering is een samensmelting van beïnvloeding en tweerichtingsverkeer. Als er conflicten
zijn kan formering helpen eenheid te vormen.
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2 BIJLAGE 2 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN PER GROEP
Deze tabellen met communicatiedoelstellingen per groep zijn afkomstig uit het Kunst en
Kracht Communicatieplan (2014). De informatie is gebruikt bij het doen van
vooronderzoek naar de organisatie.

Doelgroep
Bestuur

Trainers

Assistenten

Werkgroep
coördinatoren

Werkgroep
leden

Doel
- Het bewerkstelligen van
een zo groot mogelijk
draagvlak voor het beleid
- Informeren en
enthousiasmeren van internen
- communicatie met externen
- Uitdragen beleid K&K
- Uitdragen K&K waarden en
normen
- Vergroten betrokkenheid van
internen (+ deelname leden
aan activiteiten K&K)
- Uitdragen K&K waarden en
normen
- Vergroten betrokkenheid van
internen (+ deelname leden
aan activiteiten K&K)
- Coördineren werkgroep
- Uitdragen beleid K&K
- Vergroten betrokkenheid van
internen
- Werven van nieuwe
werkgroep
leden/trainers/assistenten
- Uitdragen beleid K&K
- Uitdragen K&K waarden en
normen
- Vergroten betrokkenheid van
internen (+ deelname leden
aan activiteiten K&K)

Boodschap
- het enthousiast en eenduidig uitdragen van
het beleid
- het zichtbaar maken van doelstellingen en
resultaten

- toegankelijke, duidelijke en gestructureerde
informatie uitwisseling met internen en
externen
- het enthousiast uitdragen van K&K beleid en
activiteiten
- toegankelijke, duidelijke en gestructureerde
informatie uitwisseling met internen en
externen
- het enthousiast uitdragen van K&K beleid en
activiteiten
- het enthousiast uitdragen van K&K beleid en
activiteiten
- Reële voorlichting over de werkzaamheden,
verwachtingen, rechten & plichten.

- toegankelijke, duidelijke en gestructureerde
informatie uitwisseling met internen en
externen
- het enthousiast uitdragen van K&K beleid en
activiteiten

BIJLAGEN

|8

	
  

3 BIJLAGE 3 HUIDIGE INTERNE COMMUNICATIEMIDDELEN
Deze tabellen met huidige interne communicatiemiddelen zijn afkomstig uit het Kunst en
Kracht Communicatieplan (2014). De informatie is gebruikt bij het doen van vooronderzoek
naar de organisatie.
Bestuur
Doel
Informatie uitwisseling over
beleidsmatige en operationele zaken

Informatie uitwisseling over de
algemene ontwikkeling binnen de
gymwereld op lokaal, regionaal en
landelijk niveau
Informatie geven over relevante
activiteiten georganiseerd door
externe partners
Waardering uiten

Trainers
Doel
Informatie uitwisseling over
operationele zaken

Middelen
Email
Bestuursvergadering
ALV
Email
Bestuursvergadering
Email

Verantwoordelijkheid
Bestuur
Trainers
Werkgroep leden

Bestuursvergadering
Email

Bestuur
Werkgroep coördinatoren

Kerstcadeau
BBQ /
nieuwjaarsborrel
* verjaardagskaart

Lief en leed medewerker
Bestuur
Trainers

Middelen
Trainersbijeenkomst
Persoonlijk gesprek
Email

Verantwoordelijkheid
Bestuur
Trainers
Coördinatoren werkgroepen
(incl ledenadministratie)
Activiteiten commissie
Werkgroep coördinatoren
WDC
Bestuur (secretaris)

Informatie geven over K&Kactiviteiten

Email
Facebook

Informatie uitwisseling over
beleidsmatige zaken

Trainersbijeenkomst
Email (maandelijks)
ALV
Site

Algemene documenten
(lesvoorbereidingen etc)
Informatie over opleidingen

Email

Waardering uiten

Kerstcadeau
BBQ /
nieuwjaarsborrel
* verjaardagskaart

Assistenten
Doel
Informatie over opleidingen

Middelen
Email
Persoonlijk gesprek

Bestuur
KNGU

WDC
Werkgroep coördinatoren
Werkgroep coördinatoren
STT
Lief en leed medewerker
Bestuur
Trainers

Verantwoordelijkheid
Trainers
Coördinatoren werkgroepen
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Informatie geven over K&Kactiviteiten
Algemene documenten
(lesvoorbereidingen etc)
Informatie uitwisseling over
operationele zaken

Waardering uiten

Werkgroep coördinatoren
Doel
Informatie over opleidingen

Email
Facebook
Infoboekje
Website
Trainersbijeenkomst
Persoonlijk gesprek
Email
Kerstcadeau &
eindseizoencadeau
BBQ /
nieuwjaarsborrel

Middelen
Email

(Combinatiefunctionaris)
STT
Activiteiten commissie
Trainers
Werkgroep leden
WDC
Coördinatoren werkgroepen
Bestuur
Trainers
Coördinatoren werkgroepen
(incl ledenadministratie)
Lief en leed medewerker
Bestuur
Trainers

Verantwoordelijkheid
Werkgroep coördinatoren
(Combinatiefunctionaris)
STT
Activiteiten commissie
Bestuur (secretaris)
Werkgroep coördinatoren

Informatie geven over K&K-activiteiten
Informatie uitwisseling over
beleidsmatige zaken

Email
Werkgroepbijeenkomsten
Email
(maandelijks)

Waardering uiten

Kerstcadeau
BBQ /
nieuwjaarsborrel
*
verjaardagskaart

Lief en leed medewerker
Bestuur
Trainers

Middelen
Email
Werkgroepbijeenkomsten
Werkgroepbijeenkomsten
Email
(maandelijks)

Verantwoordelijkheid
Werkgroep coördinatoren
Activiteiten commissie

Werkgroepbijeenkomsten
Email

Werkgroep coördinatoren

Werkgroep leden
Doel
Informatie geven over K&K-activiteiten

Informatie uitwisseling over
beleidsmatige zaken

Informatie uitwisseling over
operationele zaken

Bestuur (secretaris)
Werkgroep coördinatoren
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Waardering uiten

Kerstcadeau
BBQ /
nieuwjaarsborrel
*
verjaardagskaart

Lief en leed medewerker
Bestuur
Trainers

Vrijwilligers (Werkgroepleden, trainers, bestuur, structurele vrijwilligers,etc.)
Doel
Middelen
Verantwoordelijkheid
Waardering uiten
BBQ /
Lief en leed medewerker
Nieuwjaarsborrel
Bestuur
Kerstcadeau
Informatie geven over K&KEmail
Werkgroep coördinatoren
activiteiten
Activiteiten commissie
Bedankjes activiteiten
Email
Activiteiten commissie
Informatie uitwisseling over
ALV
Bestuur
beleidsmatige zaken
Website
WDC
Informatie uitwisseling over
Website
Bestuur
operationele zaken
Nieuwsbrief
WDC
ALV
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4 BIJLAGE 4 ORGANOGRAM
Dit organogram van Kunst en Kracht is afkomstig uit de leidingmap (2014) van de
organisatie.
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5 BIJLAGE 5 INGEVULD MERKDOCUMENT
Radbout van Wezel
1.Wat is volgens jou de missie (wat de organisatie wil zijn of waar jullie voor gaan)?
Aanbieden van gymnastiek gerelateerde lessen aan een zo breed mogelijke doelgroep.
2.Wat is volgens jou de visie (het gewenste lange termijn perspectief)?
Financieel gezonde bedrijfsvoering om continuïteit te waarborgen.
3.Probeer de organisatie eens te ervaren met je zintuigen: Hoe ziet het merk eruit? Waar ruikt
het merk naar? Waar smaakt het merk naar? Hoe klinkt het merk? Als je het aanraakt hoe
voelt het merk?
Betrouwbaar, stevig.
4.Wat zijn volgens jou de merkwaarden (waar staan jullie voor)?
Kwaliteit, trots, plezier.
5. Kan je eens proberen de wezenlijke gedachte, de ziel van het merk, te noemen?
6. Als je 1 belofte mag noemen die jullie aan de klant doen, welke is dat dan?
Kwalitatief goede lessen waar deelnemers plezier hebben in hun sport.
7. Stel de organisatie eens voor als een concreet persoon - niet kijken naar de doelgroep,
maar naar wie het merk/de organisatie nu is. Als de organisatie een persoon zou zijn, wie is
de organisatie dan en waarom? (denk aan man/vrouw, single/partner, leeftijd, uiterlijk,
opleiding, hobby, wat leest de organisatie, welke tv programma's kijkt de organisatie etc.)
8. Wat verkoopt de organisatie nu echt? Niet kijken naar wat je precies levert, maar naar wat
je product voor je klant betekent? Probeer daarbij vanuit de klant te denken.
9. Kan je de merkpropositie (belofte) formuleren?
10. Wat zijn jouw adviezen voor het merk/de organisatie?
Goed vastleggen en bewaken van de structuren.
11. Wat zijn de kansen voor het merk/de organisatie?
Groeien in breedte en diepte.
12. Wat zijn de sterktes van het merk/de organisatie?
Bekendheid, naamsbekendheid.
Ida Damen
1. Wat is volgens jou de missie (wat de organisatie wil zijn of waar jullie voor gaan)?
Een professionele, gezellige vereniging met gymnastiek (gerelateerd) aanbod voor jong en
oud.
2. Wat is volgens jou de visie (het gewenste lange termijn perspectief)?
Een professionele vereniging met kwalitatief en kwantitatief goede lessen. Ledenaantal
binnen 4 jaar naar 800.
- Meer saamhorigheid binnen de club
- Meer differentiatie in lesaanbod
- Meer professionalisering, samenwerkingsverbanden met gemeente, scholen en de buurt
3. Probeer de organisatie eens te ervaren met je zintuigen: Hoe ziet het merk eruit? Waar ruikt
het merk naar? Waar smaakt het merk naar? Hoe klinkt het merk? Als je het aanraakt hoe
voelt het merk?
Een verfrissende cocktail, met diverse ingrediënten die samen een mooi geheel vormen
4. Wat zijn volgens jou de merkwaarden (waar staan jullie voor)?
Kwaliteit, professionaliteit, gezelligheid
5. Kan je eens proberen de wezenlijke gedachte, de ziel van het merk, te noemen?
Samen dragen wij zorg voor een sterke, enthousiaste en gezellige vereniging die er is voor
jong en oud.
6. Als je 1 belofte mag noemen die jullie aan de klant doen, welke is dat dan?
Wij hebben geen klanten, wij hebben leden. Dit is een fundamenteel verschil. De belofte die
wij aan de leden kunnen doen is het dat wij open staan voor nieuwe initiatieven en dat wij
als vereniging proberen om ons aanbod zo laagdrempelig mogelijk te houden (samen met
onze leden/vrijwilligers) en een plaats bieden voor diverse groepen sporters.
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7. Stel de organisatie eens voor als een concreet persoon - niet kijken naar de
doelgroep, maar naar wie het merk/de organisatie nu is. Als de organisatie een persoon
zou zijn, wie is de organisatie dan en waarom? (denk aan man/vrouw, single/partner,
leeftijd, uiterlijk, opleiding, hobby, wat leest de organisatie, welke tv programma's kijkt de
organisatie etc.)
Een jonge vrouw met een polygamische relatie, groot netwerk, veel kinderen. Begin 30,
vooruitstrevend, hoog opgeleid, pro-actief en betrokken.
8. Wat verkoopt de organisatie nu echt? Niet kijken naar wat je precies levert, maar naar wat
je product voor je klant betekent? Probeer daarbij vanuit de klant te denken.
Wij verkopen niets en hebben geen klanten. Wij zorgen voor sportaanbod gerelateerd aan
gymnastiek, en daarnaast bieden wij onze leden en ook niet-leden door het hele jaar heel
hele leuke activiteiten aan.
9. Kan je de merkpropositie (belofte) formuleren?
Misschien. Samen dragen wij zorg voor kwalitatief goed gymnastiek aanbod en activiteiten.
10. Wat zijn jouw adviezen voor het merk/de organisatie?
Zorg dat alle vrijwilligers goed in kaart zijn gebracht, dat je weet waar nog kansen liggen en
dat alle vrijwilligers zich betrokken voelen en gewaardeerd.
11. Wat zijn de kansen voor het merk/de organisatie?
Een concreet vrijwilligersbeleid, een betere accommodatie, betere organisatie en
communicatie bij de WES.
12. Wat zijn de sterktes van het merk/de organisatie?
Wij zijn de grootste gymnastiekvereniging van Tilburg, hebben een sterk bestuur, goede
organisatie en zijn slagvaardig. Daarnaast hebben we al een mooi sportaanbod, en hebben
al een stap gemaakt met cursus aanbod.
Naomi Tol
1. Wat is volgens jou de missie (wat de organisatie wil zijn of waar jullie voor gaan)?
Afgelopen vergadering hebben we verschillende actiepunten opgeschreven en ze
onderverdeeld in de pijlers die we hanteren: saamhorigheid, professionaliteit en
differentiatie.
2. Wat is volgens jou de visie (het gewenste lange termijn perspectief)?
Een regionaal trainingscentrum zijn voor Brabant, met daarbij een grote turnhal.
3. Probeer de organisatie eens te ervaren met je zintuigen: Hoe ziet het merk eruit? Waar
ruikt het merk naar? Waar smaakt het merk naar? Hoe klinkt het merk? Als je het aanraakt
hoe voelt het merk?
- Het ziet er vreselijk oud uit, maar dat doet er niet toe, want wat er binnen gebeurt is zo
prettig.
- Het ruikt naar magnesium
- Het voelt naar thuiskomen
- Het klinkt naar schreeuwende kinderen in de turnzaal
- De toestellen voelen als drang krijgen naar even turnen.
- De punten heb ik overigens meer met K&K in het algemeen, niet per se als bestuur zijnde.
4. Wat zijn volgens jou de merkwaarden (waar staan jullie voor)?
- Diversiteit
- Professionaliteit
- Kwaliteit
5. Kan je eens proberen de wezenlijke gedachte, de ziel van het merk, te noemen?
K&K is een oude, maar moderne vereniging die graag mee gaat met de trends die nu
spelen. Daarbij wil de verenging zich altijd bewijzen bij de beste clubs van Nederland te
behoren, maar dit wel allemaal met de belangrijkste factor onder de les: plezier. Alles moet
met plezier, anders bereikt men niks.
6. Als je 1 belofte mag noemen die jullie aan de klant doen, welke is dat dan?
Het krijgen van een goede en plezierige les.
7. Stel de organisatie eens voor als een concreet persoon - niet kijken naar de doelgroep,
maar naar wie het merk/de organisatie nu is. Als de organisatie een persoon zou zijn, wie is
de organisatie dan en waarom? (denk aan man/vrouw, single/partner, leeftijd, uiterlijk,
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opleiding, hobby, wat leest de organisatie, welke tv programma's kijkt de organisatie
etc.)
Een intellectuele vrouw, die zich met alle leden bezig houdt. Zowel recreatief als
wedstrijd gericht en van freerunning tot kleutergym. Daarnaast heeft ze het doel om uit
elk lid het beste te halen en dit met een glimlach.
8. Wat verkoopt de organisatie nu echt? Niet kijken naar wat je precies levert, maar naar wat
je product voor je klant betekent? Probeer daarbij vanuit de klant te denken.
Een uurtje vergeten wat er buiten allemaal gebeurt en genieten.
9. Kan je de merkpropositie (belofte) formuleren?
Geen idee wat hiermee bedoeld wordt.
10. Wat zijn jouw adviezen voor het merk/de organisatie?
Blijf zo doorgaan zoals we nu bezig zijn en zwak niet af.
11. Wat zijn de kansen voor het merk/de organisatie?
- Uitgroeien naar meer leden en een grotere turnhal hebben, waardoor wij als club zijnde
meer kunnen bieden aan onze leden en andere verenigingen.
- de wedstrijdgroep heren ook laten uitgroeien naar een hoger niveau.
12. Wat zijn de sterktes van het merk/de organisatie?
- veel lesaanbod in verschillende wijken in Tilburg.
- goede trainers
- een goede groep trainers die onderling goed klikken.
Monique Damen
1. Wat is volgens jou de missie (wat de organisatie wil zijn of waar jullie voor gaan)?
In een sociale omgeving sportlessen aanbieden
2. Wat is volgens jou de visie (het gewenste lange termijn perspectief)?
Een professionele organisatie van vrijwilligers worden zodat aan de belangrijkste wensen kan
worden voldaan, te weten : een financieel gezonde basis om het voortbestaan van de
vereniging te waarborgen en een onderhoudsarme en energieneutrale eigen accomodatie
aan de van Maarseveenstraat 105 in Tilburg.
3. Probeer de organisatie eens te ervaren met je zintuigen: Hoe ziet het merk eruit? Waar
ruikt het merk naar? Waar smaakt het merk naar? Hoe klinkt het merk? Als je het aanraakt
hoe voelt het merk?
Het logo is verbeterd. Aan de geur kan nog veel verbeterd worden!
4. Wat zijn volgens jou de merkwaarden (waar staan jullie voor)?
Goed aanbod, betrouwbaarheid, kwaliteit.
5. Kan je eens proberen de wezenlijke gedachte, de ziel van het merk, te noemen?
in een sociale omgeving sportlessen aanbieden
6. Als je 1 belofte mag noemen die jullie aan de klant doen, welke is dat dan?
Kwaliteit van de lessen.
7. Stel de organisatie eens voor als een concreet persoon - niet kijken naar de doelgroep,
maar naar wie het merk/de organisatie nu is. Als de organisatie een persoon zou zijn, wie is
de organisatie dan en waarom? (denk aan man/vrouw, single/partner, leeftijd, uiterlijk,
opleiding, hobby, wat leest de organisatie, welke tv programma's kijkt de organisatie etc.)
Dit is een niet passende vraag maar onze organisatie is een opaatje of omaatje.
8. Wat verkoopt de organisatie nu echt? Niet kijken naar wat je precies levert, maar naar wat
je product voor je klant betekent? Probeer daarbij vanuit de klant te denken.
Zelfvertrouwen voor kinderen en een sociale omgeving vor de trainers en vrijwilligers.
9. Kan je de merkpropositie (belofte) formuleren?
Kwaliteit van de lessen.
10. Wat zijn jouw adviezen voor het merk/de organisatie?
Focus op sociale kant
11. Wat zijn de kansen voor het merk/de organisatie?
De jeugd sport en contacten aanbieden
12. Wat zijn de sterktes van het merk/de organisatie?
- De leeftijd van de organisatie
- De goede naam
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- De eigen accommodatie
- De sterkte van het bestuur en vrijwilligers.
Resultaten
Samen met de deelnemers van deze ingevulde lijsten is er een identiteit, visie, missie en
kernwaarden gevormd. Deze zijn gevormd met behulp van de antwoorden die gegeven zijn
in het merkdocument.
Identiteit
De identiteit van Kunst en Kracht luidt als volgt: “Kunst en Kracht is een warme en de grootste
gymnastiekvereniging van Tilburg waar kwaliteit, plezier en diversiteit voorop staan.”
Visie
De visie van Kunst en Kracht luidt als volgt: “Kunst en Kracht wil een regionaal
trainingscentrum voor gymnastiek in Brabant zijn; een vereniging die de focus legt op
professionalisering en financieel gezond is. Kunst en Kracht ziet zichzelf als een spin in het web
tussen de gemeente Tilburg, scholen en de buurt.”
Missie
De missie van Kunst en Kracht luidt als volgt: “Kunst en kracht streeft naar een divers maar
kwalitatief goed aanbod in gymnastiek voor een zo breed mogelijke doelgroep, waar
gezelligheid en plezier in sport centraal staan.”
Kernwaarden
De kernwaarden van Kunst en Kracht zijn:
• Kwaliteit;
• Plezier;
• Diversiteit.
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6 BIJLAGE 6 RESULTATEN ENQUÊTE INTERNE COMMUNICATIE
De doelgroep van de enquête bedroeg 33 mensen, bestaande uit bestuursleden
en vaste trainers. Deze keuze is bewust gemaakt, omdat zij echt betrokken zijn bij
Kunst en Kracht. Overige assistenten en vrijwilligers zijn minder betrokken bij de
organisatie of hebben zelfs maar een enkele keer vrijwilligerswerk bij de vereniging
gedaan. Het is dus niet relevant om deze personen bij dit deel van het onderzoek
te betrekken.
Van de 33 personen hebben 22 mensen de enquête ingevuld. Hiermee is de
validiteit niet behaald, aangezien daar 30 respondenten voor nodig zijn (rekening
houdende met een steekproefmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van
95%). Alle moeite om respondenten te verzamelen is gedaan. Er zijn drie reminder
mails verstuurd en mensen aangesproken, maar helaas is het niet gelukt om 30
respondenten te krijgen ondanks alle gedane moeite.
De eerste 20 vragen vormen een ‘quick scan’ (Steeman, 1999) afkomstig uit het
boek Interne communicatie bij veranderingen.
Wat is je leeftijd?
t/m 17 jaar
18 t/m 34 jaar
35 t/m 50 jaar
50 jaar of ouder
n = 22 # 22

0 (0 %)
17 (77.27 %)
2 (9.09 %)
3 (13.64 %)

Communicatiestructuur
Iedereen wordt goed geïnformeerd over veranderingen. (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
2 (9.09 %)
2
7 (31.82 %)
3
3 (13.64 %)
4
9 (40.91 %)
5
1 (4.55 %)
Iedereen wordt goed geïnformeerd over
0 (0 %)
veranderingen. (n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiestructuur
Informatie over de organisatie en eventuele veranderingen is toegankelijk. (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
6 (27.27 %)
3
6 (27.27 %)
4
9 (40.91 %)
5
1 (4.55 %)
Informatie over de organisatie en eventuele
0 (0 %)
veranderingen is toegankelijk. (n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiestructuur
Er zijn voldoende formele afstemmingsmomenten (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
8 (36.36 %)
3
4 (18.18 %)
4
7 (31.82 %)
5
2 (9.09 %)
Er zijn voldoende formele
1 (4.55 %)
afstemmingsmomenten (n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiestructuur
Veranderingen staan op de agenda van het werkoverleg (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
1 (4.55 %)
3
8 (36.36 %)
4
3 (13.64 %)
5
4 (18.18 %)
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Veranderingen staan op de agenda van het
werkoverleg (n.v.t.)
n = 22 # 22

5 (22.73 %)

Communicatiestructuur
De informatie over de veranderingen is bruikbaar en relevant (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
4 (19.05 %)
3
5 (23.81 %)
4
8 (38.1 %)
5
2 (9.52 %)
De informatie over de veranderingen is
2 (9.52 %)
bruikbaar en relevant (n.v.t.)
n = 21 # 21
Communicatiecultuur
Er wordt goed naar elkaar geluisterd (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
2 (9.09 %)
3
6 (27.27 %)
4
9 (40.91 %)
5
4 (18.18 %)
Er wordt goed naar elkaar geluisterd (n.v.t.)
0 (0 %)
n = 22 # 22
Communicatiecultuur
Iedereen wordt gewaardeerd om zijn bijdrage (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
2 (9.09 %)
3
6 (27.27 %)
4
8 (36.36 %)
5
5 (22.73 %)
Iedereen wordt gewaardeerd om zijn bijdrage
0 (0 %)
(n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiecultuur
Er is sprake van een collegiale sfeer (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
1 (4.55 %)
3
5 (22.73 %)
4
5 (22.73 %)
5
10 (45.45 %)
Er is sprake van een collegiale sfeer (n.v.t.)
0 (0 %)
n = 22 # 22
Communicatiecultuur
Er zijn voldoende afstemmingsmomenten (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
9 (40.91 %)
3
5 (22.73 %)
4
7 (31.82 %)
5
1 (4.55 %)
Er zijn voldoende afstemmingsmomenten (n.v.t.)
0 (0 %)
n = 22 # 22
Communicatiecultuur
Er wordt goed samengewerkt met andere werkgroepen. (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
10 (45.45 %)
3
6 (27.27 %)
4
4 (18.18 %)
5
0 (0 %)
Er wordt goed samengewerkt met andere
1 (4.55 %)
werkgroepen. (n.v.t.)
n = 22 # 22
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Stijl van communiceren
Het bestuur laat zien achter veranderingen te staan (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
3 (13.64 %)
3
6 (27.27 %)
4
9 (40.91 %)
5
4 (18.18 %)
Het bestuur laat zien achter veranderingen te
0 (0 %)
staan (n.v.t.)
n = 22 # 22
Stijl van communiceren
Het bestuur heeft voldoende aandacht voor weerstand (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
2 (9.09 %)
3
5 (22.73 %)
4
12 (54.55 %)
5
2 (9.09 %)
Het bestuur heeft voldoende aandacht voor
0 (0 %)
weerstand (n.v.t.)
n = 22 # 22
Stijl van communiceren
Er is sprake van tweerichtingsverkeer tussen bestuursleden en medewerkers/vrijwilligers (Vrijwel nooit Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
4 (18.18 %)
3
7 (31.82 %)
4
9 (40.91 %)
5
2 (9.09 %)
Er is sprake van tweerichtingsverkeer tussen
0 (0 %)
bestuursleden en medewerkers/vrijwilligers
(n.v.t.)
n = 22 # 22
Stijl van communiceren
Medewerkers/vrijwilligers worden betrokken bij de veranderingen (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
5 (22.73 %)
3
7 (31.82 %)
4
7 (31.82 %)
5
2 (9.09 %)
Medewerkers/vrijwilligers worden betrokken bij
0 (0 %)
de veranderingen (n.v.t.)
n = 22 # 22
Stijl van communiceren
Medewerkers/vrijwilligers worden betrokken bij de besluitvorming (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
2 (9.09 %)
2
7 (31.82 %)
3
7 (31.82 %)
4
6 (27.27 %)
5
0 (0 %)
Medewerkers/vrijwilligers worden betrokken bij
0 (0 %)
de besluitvorming (n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiemiddelen
Er zijn voldoende en relevante communicatiemiddelen (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
1 (4.55 %)
2
4 (18.18 %)
3
6 (27.27 %)
4
10 (45.45 %)
5
1 (4.55 %)
Er zijn voldoende en relevante
0 (0 %)
communicatiemiddelen (n.v.t.)
n = 22 # 22
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Communicatiemiddelen
De elektronische communicatiemiddelen zijn effectief en efficiënt (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
5 (22.73 %)
3
6 (27.27 %)
4
9 (40.91 %)
5
2 (9.09 %)
De elektronische communicatiemiddelen zijn
0 (0 %)
effectief en efficiënt (n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiemiddelen
De schriftelijke communicatiemiddelen zijn van voldoende kwaliteit (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
6 (27.27 %)
3
7 (31.82 %)
4
8 (36.36 %)
5
0 (0 %)
De schriftelijke communicatiemiddelen zijn van
1 (4.55 %)
voldoende kwaliteit (n.v.t.)
n = 22 # 22

Communicatiemiddelen
De communicatiemiddelen brengen voldoende informatie (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
7 (31.82 %)
3
6 (27.27 %)
4
9 (40.91 %)
5
0 (0 %)
De communicatiemiddelen brengen
0 (0 %)
voldoende informatie (n.v.t.)
n = 22 # 22
Communicatiemiddelen
De communicatiemiddelen worden door medewerkers goed gebruikt (Vrijwel nooit - Vrijwel altijd)
1
0 (0 %)
2
7 (31.82 %)
3
8 (36.36 %)
4
4 (18.18 %)
5
3 (13.64 %)
De communicatiemiddelen worden door
0 (0 %)
medewerkers goed gebruikt (n.v.t.)
n = 22 # 22
Medewerkerstevredenheid/opinie
Ik ben tevreden over de communicatie- en informatievoorziening binnen de organisatie van Kunst en Kracht.
(Helemaal niet - Zeer)
1
1 (4.55 %)
2
8 (36.36 %)
3
4 (18.18 %)
4
7 (31.82 %)
5
2 (9.09 %)
n = 22 # 22
Medewerkerstevredenheid/opinie
Ik ervaar de werksfeer als prettig. (Helemaal niet - Zeer)
1
1 (4.55 %)
2
0 (0 %)
3
6 (27.27 %)
4
7 (31.82 %)
5
8 (36.36 %)
n = 22 # 22
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Medewerkerstevredenheid/opinie
Ik ben tevreden over de samenwerking binnen de organisatie van Kunst en Kracht. (Helemaal niet - Zeer)
1
1 (4.55 %)
2
5 (22.73 %)
3
4 (18.18 %)
4
7 (31.82 %)
5
5 (22.73 %)
n = 22 # 22
Medewerkerstevredenheid/opinie
Ik voel me verbonden met Kunst en Kracht. (Helemaal niet - Zeer)
1
0 (0 %)
2
1 (4.55 %)
3
2 (9.09 %)
Ik ben tevreden over de informatievoorziening en effectiviteit van het werkoverleg (vergadering) (Helemaal niet Zeer)
1
0 (0 %)
2
3 (23.08 %)
3
4 (30.77 %)
4
4 (30.77 %)
5
2 (15.38 %)
n = 13 # 13
4
10 (45.45 %)
5
9 (40.91 %)
n = 22 # 22

Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de werkgroepen van Kunst en Kracht. (Helemaal niet - Zeer)
1
1 (7.69 %)
2
3 (23.08 %)
3
5 (38.46 %)
4
4 (30.77 %)
5
0 (0 %)
n = 13 # 13
Ik ben tevreden over de samenwerking binnen mijn eigen werkgroep. (Helemaal niet - Zeer)
1
0 (0 %)
2
2 (15.38 %)
3
3 (23.08 %)
4
6 (46.15 %)
5
2 (15.38 %)
n = 13 # 13
Binnen mijn werkgroep is iedereen bereid elkaar te helpen. (Helemaal niet - Zeer)
1
0 (0 %)
2
2 (15.38 %)
3
3 (23.08 %)
4
3 (23.08 %)
5
5 (38.46 %)
n = 13 # 13

Wat zie je als belangrijkste taak van de communicatie binnen Kunst en Kracht? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Informatie verspreiden die nodig is over
15 (68.18 %)
dagelijks werk.
Verspreiden personeelsinformatie.
5 (22.73 %)
Informatie over ontwikkelingen binnen de
19 (86.36 %)
organisatie verspreiden.
Beleidsinformatie verspreiden.
10 (45.45 %)
Wij-gevoel aansterken.
15 (68.18 %)
Anders, namelijk…
0 (0 %)
n = 22 # 64
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Welke van onderstaande manieren van communiceren binnen Kunst en Kracht zijn voor jou belangrijk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praten met collega’s
21 (95.45 %)
Mailen met collega’s
12 (54.55 %)
Werkoverleg/vergadering
16 (72.73 %)
What’s App
8 (36.36 %)
Anders, namelijk…
2 (9.09 %)
n = 22 # 59
Via welk(e) communicatiemiddel(en) ontvang je informatie over je eigen werk? (Meerdere antwoorden
mogelijk)
E-mail
21 (95.45 %)
Telefoon
17 (77.27 %)
Nieuwsbrief
6 (27.27 %)
Persoonlijk contact
19 (86.36 %)
Social media
7 (31.82 %)
Werkoverleg
10 (45.45 %)
Gedrukte communicatiemiddelen
1 (4.55 %)
Anders, namelijk…..
0 (0 %)
n = 22 # 81

Waarover krijg je informatie tijdens het werkoverleg (vergadering)? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Beleidsontwikkelingen
9 (81.82 %)
(Nieuwe) projecten
10 (90.91 %)
Informatie over collega’s (jubilea,
6 (54.55 %)
verjaardagen, etc.)
Informatie over andere werkgroepen
3 (27.27 %)
Besluiten
8 (72.73 %)
Anders, namelijk…
1 (9.09 %)
n = 11 # 37

Vink van de onderstaande lijst 3 stellingen aan die volgens jou de grootste communicatieknelpunten vormen
binnen Kunst en Kracht:
Informatie is niet makkelijk beschikbaar.
7 (31.82 %)
Informatie bereikt mij te laat.
12 (54.55 %)
Informatie is niet betrouwbaar/nauwkeurig.
5 (22.73 %)
Ik krijg te veel informatie.
4 (18.18 %)
Ik krijg te weinig informatie.
7 (31.82 %)
Het bestuur geeft niet alle informatie door
4 (18.18 %)
Mijn mening telt niet echt mee.
1 (4.55 %)
Het krijgen van informatie is te veel afhankelijk
13 (59.09 %)
van mijn eigen initiatief.
Het is niet duidelijk wie aanspreekpunt is voor
10 (45.45 %)
welke informatie.
n = 22 # 63
Via welk(e) communicatiemiddel(en) zou je informatie willen ontvangen over je eigen werk? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
E-mail
20 (90.91 %)
Telefoon
8 (36.36 %)
Nieuwsbrief
2 (9.09 %)
Persoonlijk contact
14 (63.64 %)
Social media
1 (4.55 %)
Werkoverleg
12 (54.55 %)
Gedrukte communicatiemiddelen
3 (13.64 %)
Anders, namelijk…..
0 (0 %)
n = 22 # 60
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Waarover zou je informatie willen krijgen tijdens het werkoverleg (vergadering) (Meerdere antwoorden mogelijk)
Beleidsontwikkelingen
8 (72.73 %)
(Nieuwe) projecten
9 (81.82 %)
Informatie over collega’s (jubilea,
4 (36.36 %)
verjaardagen, etc.)
Informatie over andere werkgroepen
9 (81.82 %)
Besluiten
9 (81.82 %)
Anders, namelijk…
1 (9.09 %)
n = 11 # 40
Door middel van welke communicatie(middelen) zou jij de samenwerking tussen de werkgroepen willen
verbeteren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Persoonlijk contact
5 (41.67 %)
Intranet
2 (16.67 %)
Social media
3 (25 %)
Vergadering/overleg
10 (83.33 %)
E-mail
9 (75 %)
Anders, namelijk
1 (8.33 %)
n = 12 # 30
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden
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7 BIJLAGE 7 INGEVULDE SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS
Geïnterviewde: Renee Cokx
Algemeen
1. Welke functie binnen Kunst en Kracht heb je, geef een omschrijving?
Ik ben trainster van de wedstrijdgroepen divisie 3 en 4, ik geef twee keer week
training. Verder ben ik hoofdtrainster, wat naast training geven ook inhoudt dat ik de
communicatie met ouders verzorg, mee naar wedstrijden ga, etc. Ik zit ook in de
werkgroepen WTD (wedstrijdgroep turnen dames )en WWS (werkgroep wedstrijd
sport).
2. Hoe lang werk je bij Kunst en Kracht?
Dit is mijn vijfde jaar als trainster, wat vanuit mijn lidmaatschap 20 jaar geleden is
voortgekomen.
Communicatie (intern)
3. Interne communicatie zie ik terug, op de punten:
• Omgang met het bestuur
Ik communiceer zelf niet zozeer met het bestuur, maar wel veel via Marina
(bestuurslid). Zij doet veel aan activiteiten, communicatie naar ouders en
communicatie met andere trainers. Soms geef dan dingen door voor andere
trainers vanuit Marina.
• Samenwerken met verschillende werkgroepen
Zie punt hierboven.
4. Beschrijf de interne communicatie binnen Kunst en Kracht
Meestal communiceren we eigenlijk informeel, iedereen zit er ten slotte voor zijn/haar
plezier. We proberen natuurlijk wel afspraken te maken, iets wat lastiger is als er
informaliteit heerst. Maar als het echt even serieus moet, dan gaat het gelukkig wel
vanzelf. Daar hebben we echt geluk mee!
5. Kun je je feedback goed bij anderen in de organisatie kwijt? Waarom wel/niet?
Er is altijd een goede mogelijkheid voor feedback die je kwijt wil en er wordt veel
geluisterd naar input die anderen hebben. Daar is niets mis mee hier.
6. Worden trainers volgens jou voldoende betrokken worden bij besluiten? Waarom
wel/niet?
Wat betreft WTD wel, daar zitten we namelijk met drie trainers en is alles
bespreekbaar. Verder heb ik er niet zoveel kijk op eerlijk gezegd.
Informatiebehoefte
7. Krijg je genoeg informatie? Of juist te weinig of te veel? Waarom?
Ik vind dat ik genoeg informatie krijg hier. Ik ben overal van op de hoogte, maar dat is
ook iets wat ik zelf graag wil dus zorg ik ervoor dat ik genoeg informatie heb. Ik hoef
eigenlijk nooit naar informatie te vragen en blijf dus goed op de hoogte van alles.
Ook krijg ik via de mail eigenlijk alles.
8. Over wat zou je meer of juist minder informatie willen? Waarom?
Niks, ik krijg genoeg informatie over alles wat ik moet weten.
Beleidsinformatie
9. Weet je waar het bestuur en de werkgroepen zich mee bezig houden?
Nou, voor mij blijft het bestuur een beetje vaag en wat ze er bespreken blijft vaag. Ik
heb eigenlijk geen idee waar ze zoal over vergaderen. Het is een soort helicopterview
wat ik daarvan mee krijg en sijpelt dan langzaam door in de werkgroepen. Ik heb
geen concreet beeld van wat het bestuur inhoudt.
10. Op welke manier word je nu op de hoogte gesteld van informatie over het beleid?
Vind je dit toereikend?
Via vergaderingen en e-mail en dit vind ik voldoende. Ik ben bevriend met Ida
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(bestuurslid) en krijg dan af en toe via informele weg wat informatie van haar
door. Erg handig.
Taakinformatie
14. Wie geeft je informatie om je werk goed uit te kunnen voeren? Hoe tevreden ben je
hierover?
Dit krijg ik via de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie), van overleg met
trainers (Lieke voornamelijk) en de WTD. Ik ben hier tevreden over.
15. Kun je makkelijk dingen vragen en aan informatie komen als je iets niet goed weet?
Ja, ik kan makkelijk aan informatie komen en dat is dan duidelijk. Ik denk dat ik weet
waar of bij wie ik moet zijn voor bepaalde informatie.
Betrokkenheid
16. Waarom ben je actief bij Kunst en Kracht?
Kunst en Kracht is mijn cluppie. Ik voel me erg verbonden met de vereniging, wat
onder andere komt doordat ik hier als trainer ben terecht gekomen door mijn
lidmaatschap. Verder vind ik turnen een leuke, al niet de leukste sport. Ik heb nooit
het idee dat ik aan het werk ben, zo gezellig is het hier.
17. Voel je je er trots over dat je hier actief bent? Verklaar.
Ja, ik voel me er zeker trots over. Het is een fijne groep mensen waarmee we bij Kunst
en Kracht zijn, daar mogen we echt blij mee zijn. Het is een team dat goed past, een
team waar vriendschappen zijn ontstaan, dat vind ik heel bijzonder. En samen ga je
voor dingen en heb je doelen, zoals bijvoorbeeld de prestaties van turnsters.
18. Wat drijft mensen hier?
Mensen zijn hier intrinsiek gemotiveerd, wat inhoudt dat ze zelf graag dingen voor de
vereniging ondernemen. Verder vind ik het persoonlijk leuk om mensen iets aan te
kunnen leren, om vervolgens te zien dat ze hierin gegroeid zijn. Dat ik dat op mensen
kan overbrengen vind ik een grote motivatie!
19. Kun je de stemming binnen Kunst en Kracht beschrijven? Tussen jou en de andere
trainers? Tussen jou en het bestuur?
Er heerst naar mijn idee weinig spanning, dus eigenlijk is de sfeer ontspannen. Ik ben
tot begin dit seizoen de enige hoofdtrainster van de dames turngroep geweest,
waarbij ik alleen assistenten had die hielpen. Ik maakte dus eigenlijk alle beslissingen
zelf. Ik hoefde niet eerst van bovenaf toestemming te vragen, ik hoefde het alleen te
zeggen en dat werd dan vervolgens aangenomen en geaccepteerd. Nu ben ik
samen met Lieke hoofdtrainer van de dames turngroep, dus we moeten nog een
manier vinden om samen beslissingen te maken, etc. Er is al en klik en er heerst tussen
ons een goede sfeer, maar we moeten wel even de rolverdeling van elkaar zoeken
en daar een structuur in vinden.
Huidige communicatiemiddelen
20. Welke middelen (communicatie) vind jij het nuttigst binnen Kunst en Kracht?
Verklaar?
Verbale communicatie heb ik zelf het meest aan. Ik vind het fijn om iemand
persoonlijk te spreken over bepaalde punten. Daarnaast werkt het gewoon direct en
snel. Daarnaast is de e-mail heel belangrijk en veel gebruikt binnen Kunst en Kracht.
Over het algemeen werkt de e-mail ook snel, alleen mailen sommige mensen wel laat
terug. Als het gaat om beslissingen maken dan is mondelinge communicatie fijn,
maar als het gaat om op de hoogte blijven van wat er binnen de vereniging speelt, is
de e-mail handiger.
21. Hoe sta jij tegenover de diverse middelen (communicatie) die Kunst en Kracht
hanteert?
a. Persoonlijke communicatie (face to face)
Ik vind dat wij slechte vergaderingen houden, want naar mijn idee kunnen die veel
effectiever in minder tijd. We hebben praters in de groep die in principe inhoudelijk
weinig zeggen, daardoor dwalen we vaak af van het oorspronkelijke onderwerp.
Verder heerst er een informele sfeer en dat is gevaarlijk. Het wordt dan vaak te
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gezellig en dan worden aandachtspunten niet fatsoenlijk besproken. Verder
verloopt de verbale communicatie wel prima en kunnen we erg goed met elkaar
overweg.
b. Werkoverleg
Zie hierboven.
c. E-mail
De e-mails die wij naar elkaar sturen en die ik binnenkrijg vind ik goed. Ik vind het leuk
om van alles wat er binnen Kunst en Kracht speelt iets binnen te krijgen via de e-mail,
want op die manier blijf ik wel op de hoogte en betrokken. Soms is het wel te veel en
wordt mijn inbox er minder overzichtelijk op. De e-mails waar ik verder niks mee te
maken heb gooi ik daarna gewoon weg.
22. Vind jij dat er toereikende relevante communicatiemiddelen binnen Kunst en Kracht
zijn? Wat ontbreekt er volgens jou nog?
Over het algemeen is het toereikend, want we maken gebruik van verschillende
middelen. De e-mail speelt een grote rol in onze interne communicatie. Alleen denk ik
wel dat er nog iets mist, iets online waar alle trainers en bestuursleden bestanden,
gemaakte afspraken, notulen en (beleids)informatie kunnen terugvinden. Ook
zouden we een interne nieuwsbrief kunnen maken, wat de vorm heeft van een
normale nieuwsbrief, maar dan met informatie die alleen ons aangaat (bijv. besluiten
bestuur, besluiten werkgroep, etc.).
Extra
23. Benoem positieve aspecten van de huidige interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
Mensen staan open voor elkaar en kritiek van elkaar, verder is iedereen erg
behulpzaam.
24. Benoem verbeter- en kritiekpunten betreffende de interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
Onze vergaderingen kunnen en moeten veel beter. Er moet vooraf afgesproken
worden wat er besproken gaat worden, om de vergaderingen effectiever te krijgen.
De nieuwsbrief is al een paar maanden niet gemaakt en dat vind ik persoonlijk
jammer, want door die nieuwsbrief blijf ik onbewust op de hoogte van verschillende
dingen.

	
  

Geïnterviewde: Janneke Aussems
Algemeen
1. Welke functie binnen Kunst en Kracht heb je, geef een omschrijving?
Ik ben combinatiefunctionaris bij Kunst en Kracht, hiervoor ben ik ook contractueel in
dienst gegaan als enige bij de hele vereniging. Ik werk dus officieel als enige hier en
ben daarmee de enige professional. Met combinatiefunctionaris ben ik
contactpersoon tussen de vereniging, de gemeente Tilburg, de wijk en scholen.
Verder ben ik voorzitter WRS (werkgroep recreatie sport) en coördinator van de
recreatie sport. Ik coördineer stagiaires, opleidingen en clinics en organiseer nieuwe
projecten.
2. Hoe lang werk je bij Kunst en Kracht?
Ik werk nu twee jaar en drie maanden bij Kunst en Kracht en ben hier niet via
lidmaatschap ingerold.
Communicatie (intern)
3. Interne communicatie zie ik terug, op de punten:
• Omgang met het bestuur
De communicatie met het bestuur verloopt via een maandverslag, waar ik
maandelijks vragen kan stellen en daar dan antwoord op hoor te krijgen. Dit
gebeurt alleen niet altijd, wat voor mij natuurlijk vervelend is. Als ik even snel iets wil
weten doe ik dat meestal via de telefoon of gewoon mondeling. Verder kan ik
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altijd contact zoeken via de e-mail. Antwoord krijgen hierop duurt vaak
helaas wat lang, aangezien de meeste bestuursleden naast hun
bestuursschap ook een (full time) baan hebben. Ik werk zelf ook nog ergens
anders hiernaast, dus ik ben zelf ook niet elke minuut bereikbaar voor de
mensen hier. Zo kan iets onnodig lang duren!
• Samenwerken met verschillende werkgroepen
We zitten op veel verschillende locaties, dus sommige mensen zie je nauwelijks of
werk je nooit mee samen. Deze mensen contacteer ik doorgaans via de e-mail of
ik zie ze tijdens de tweejaarlijkse leidingbijeenkomst. Af en toe bellen we, moeten
we snel iets rond krijgen. Soms krijg ik mensen daarmee lastig te pakken als het
dringend moet, maar over het algemeen krijg ik vrij snel reactie van ze via de
telefoon. Dit is met de e-mail wel anders, dan moet ik er vaak nog achteraan
gaan wil ik een reactie ontvangen.
4. Beschrijf de interne communicatie binnen Kunst en Kracht
Hij is verbeterd, daar heb ik mede hard aan en voor gewerkt. Ik heb
clustermailadressen gemaakt, waardoor het e-mail contact een stuk meer
gestructureerd is geworden. Bij de WRS (werkgroep recreatie sport) gaat de
communicatie goed, de communicatie voor de clinics verloopt ook goed. Er wordt
weinig onnodig gemaild, wat doeltreffend is. Alleen hapert de WES (werkgroep
exploitatie Salto) nog. Ik weet soms niet bij wie ik moet zijn voor bepaalde informatie.
De functies zijn soms vaag, waardoor men naar de verkeerde persoon wordt
doorgestuurd voor bepaalde informatie. Wat dat betreft is er op dat vlak naar mijn
mening veel onduidelijkheid.
5. Kun je je feedback goed bij anderen in de organisatie kwijt? Waarom wel/niet?
Het gebeurt wel, maar schiet er vaak bij in. Hier lopen we waardevolle momenten
mis. Bij Kunst en Kracht werk je met vrijwilligers, dus je kunt niet iets eisen. Dit maakt
het lastiger. Daarnaast komen werktijden vaak niet overeen met elkaar, dus loop je
die momenten mis om met elkaar terug te kunnen koppelen. Mensen staan
wisselvallig open voor feedback, sommige mensen doen er niet zoveel mee.
6. Worden trainers volgens jou voldoende betrokken worden bij besluiten? Waarom
wel/niet?
Iedereen mag input leveren bij werkgroepen, waar ook naar wordt geluisterd.
Werkgroepen maken beslissingen en dat vindt het bestuur meestal gewoon prima. Ik
denk dus dat trainers voldoende bij de besluitvorming worden betrokken.
Informatiebehoefte
7. Krijg je genoeg informatie? Of juist te weinig of te veel? Waarom?
Ik vind dat ik genoeg informatie krijg hier, zeker informatie die ik nodig heb.
8. Over wat zou je meer of juist minder informatie willen? Waarom?
Ik krijg voldoende informatie en vaak word ik juist ermee overspoeld. Aan de ene kant
is het erg vervelend en onoverzichtelijk om over elk wissewasje iets te ontvangen,
maar aan de andere kant zorgt het er wel voor dat ik overal van op de hoogte ben.
Beleidsinformatie
9. Weet je waar het bestuur en de werkgroepen zich mee bezig houden?
Ja, ik weet waar iedereen zich mee bezighoudt. Dat ligt ook wel aan mijn functie
denk ik. Ik moet met bijna iedereen samenwerken.
10. Op welke manier word je nu op de hoogte gesteld van informatie over het beleid?
Vind je dit toereikend?
Ik word vooral intern op de hoogte gehouden door twee bestuursleden die samen
met mij in de WRS (werkgroep recreatie en sport) zitten. Voor mij is dit toereikend,
aangezien ik direct met twee bestuursleden in een werkgroep zit waardoor ik veel
meekrijg. Als je als trainer niet bij de leidingbijeenkomst bent geweest moet je het
slechts met een PowerPoint presentatie doen. Ik kan me voorstellen dat dit voor hen
niet genoeg is.
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Taakinformatie
11. Wie geeft je informatie om je werk goed uit te kunnen voeren? Hoe tevreden ben
je hierover?
Ida Damen en Monique Damen (beide bestuursleden) geven mij informatie over
mijn uit te voeren functie. Soms ben ik hier tevreden over. Ik krijg vaak te veel taken
die, naast dat ze niet in het tijdsbestek van mijn contract passen, niet bij mijn functie
horen. Ik probeer er af en toe iets aan te doen om mijn oorspronkelijke functie te
bewaken, maar dat is soms lastig. Door de vele dingen die ik doe is voor mij mijn
echte functie soms nog onduidelijk.
12. Kun je makkelijk dingen vragen en aan informatie komen als je iets niet goed weet?
Ja, ik kan makkelijk aan informatie komen en gelukkig is iedereen bereid me erbij te
helpen.
Betrokkenheid
13. Waarom ben je actief bij Kunst en Kracht?
Ik vind het gewoon een ontzettend leuke vereniging waar voor mij veel uitdaging is,
waar ik me ontzettend veel kan ontwikkelen. Ik kan hier van mijn hobby een beroep
maken!
14. Voel je je er trots over dat je hier actief bent? Verklaar.
Ja, daar ben ik trots op. We hebben gewoon een ontzettend hecht team die
aanvoelt als een vriendschap.
15. Wat drijft mensen hier?
Er is veel clubbinding, zowel intern als in de club zelf. Kunst en Kracht heeft een sterk
team van goede trainers die heel goed bij elkaar passen. Daarnaast worden er leuke
activiteiten georganiseerd, dit motiveert de trainers extra.
16. Kun je de stemming binnen Kunst en Kracht beschrijven? Tussen jou en de andere
trainers? Tussen jou en het bestuur?
Ik denk dat dit voor mij anders is dan voor de trainers. Ik werk veel overdag in het
clubhuis op momenten dat er verder niemand is. Het is soms dus best eenzaam
omdat ik in m’n eentje achter mijn computer werk. Ik krijg op mijn eigen werkdagen
dus weinig van de echte sfeer mee. Maar als ik ’s avonds aanwezig ben bij
vergaderingen met trainers en het bestuur, is het altijd gezellig. Het voelt ook vrij en
transparant aan, dat is heel prettig.
Huidige communicatiemiddelen
17. Welke middelen (communicatie) vind jij het nuttigst binnen Kunst en Kracht?
Verklaar?
Vergaderingen, e-mail en telefoon gebruik ik het meest en heb ik het meest aan.
Deze middelen zijn het meest effectief en vaak ook het snelst, dat vind ik prettig.
18. Hoe sta jij tegenover de diverse middelen (communicatie) die Kunst en Kracht
hanteert?
a. Persoonlijke communicatie (face to face)
Goed, ik kan met iedereen overweg.
b. Werkoverleg
De afgelopen tijd hebben we veel te bespreken gehad binnen de vereniging,
waarvan sommige onderwerpen best zwaar en doorslaggevend waren. Uiteindelijk
zijn we hier uitgekomen. Als we vergaderen moet ik regelmatig iedereen weer bij
elkaar roepen omdat het te gezellig aan het worden is. Wat dat betreft kan dit beter.
Verder wordt er wel goed gespard en dit doen we allemaal even intensief. Er zitten
soms wel mensen bij die een andere mening hebben dan de rest, alleen dit wordt
helaas vaak genegeerd.
c. E-mail
Over het algemeen ben ik tevreden over het e-mail verkeer binnen de vereniging. Ik
moet alleen soms nog mensen achterna zitten om een reactie te krijgen, wat
vervelend is en voor vertraging zorgt in mijn werk.
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19. Vind jij dat er toereikende relevante communicatiemiddelen binnen Kunst en
Kracht zijn? Wat ontbreekt er volgens jou nog?
We hebben genoeg middelen, alleen mist er voor mij nog iets. Ik zou graag meer
met een online werkomgeving willen werken, zoals een soort Dropbox of cloud.
We hebben recentelijk Google Drive in gebruik genomen en daar wordt een begin
mee gemaakt. Ik wil een online werkplek waar alle vaste informatie van Kunst en
Kracht opstaat. Dan kan iedereen er altijd bij en hoeven trainers mij niet steeds te
mailen voor die bestanden. Ook kunnen er vergadering notulen, PowerPoint
presentaties en overige beleidsmatige bestanden op kwijt.
Extra
20. Benoem positieve aspecten van de huidige interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
Iedereen reageert veel op elkaar als iemand iets moet weten (via e-mail en
What’sApp) en verder vind ik de collegialiteit een positief punt aan Kunst en Kracht.
Daar draait de vereniging op!
21. Benoem verbeter- en kritiekpunten betreffende de interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
De functieomschrijvingen moeten echt duidelijker geïnformeerd worden, zowel voor
mij als trainers. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Verder vind ik dat er
beter en veiliger met bestanden omgegaan moet worden, dus zouden er regelmatig
back ups van documenten gemaakt moeten worden. De WES (werkgroep exploitatie
Salto) rammelt nog te veel.
Geïnterviewde: Naomi Tol
Algemeen
1. Welke functie binnen Kunst en Kracht heb je, geef een omschrijving?
Ik ben zit in het bestuur en ben daar secretaris. Voorheen deed ik dit alleen intern,
maar nu ben ik secretaris op elk niveau. Ook ben ik contactpersoon voor buiten
Kunst en Kracht. Ik ben ook lid van de WRS (werkgroep recreatie sport) en trainer bij
WTD (werkgroep turnen dames) en WRS (werkgroep recreatie sport).
2. Hoe lang werk je bij Kunst en Kracht?
Ik zie het niet echt als werk, want ik denk dat mensen hier actief zijn omdat ze
binding hebben met de club of natuurlijk een zakcentje willen verdienen. Maar voor
mij is het zeker geen werk. Ik ben inmiddels 6,5 jaar actief als assistent en trainster. Ik
ben begonnen als assistent en ben daarna verder gegaan als trainster.
Communicatie (intern)
3. Interne communicatie zie ik terug, op de punten:
• Omgang met het bestuur
Ik heb eigenlijk niet echt een leidinggevende aangezien ik zelf in het bestuur zit,
maar misschien is Ida (bestuurslid) wel een leidinggevende van me. Ik help Ida
met veel zaken, we zijn elkaars zogenaamde rechterhand. Janneke is in principe
mijn baas als het op bepaalde zaken neerkomt, maar ik ben haar baas ook weer
met bepaalde zaken, dus dat is heel scheef. Ik vind het dus moeilijk te zeggen wat
mijn plek is binnen de vereniging. Ik denk dat meer mensen dit gevoel kennen
hier.
• Samenwerken met verschillende werkgroepen
Ik vind dat ik makkelijk aanpasbaar ben in andere werkgroepen en het bestuur,
dus ik heb geen moeite me aan te passen. Ik ben soort vliegende keep van de
WTD (werkgroep turnen dames) en WRS (werkgroep recreatie sport). Doordat ik bij
zoveel verschillende groepen ben betrokken denk ik dat ik me snel overal kan
aanpassen. Kunst en Kracht is voor mij een soort vriendengroep, maar als we
serieus moeten zijn, kunnen we zeker op dat niveau met elkaar praten. Dat is de
reden dat ik bewust meer zakelijk contact via de e-mail regel dan face to face, zo
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kan ik dit met mijn privérelatie met de mensen van de vereniging gescheiden
houden.
4. Beschrijf de interne communicatie binnen Kunst en Kracht
Ergens vind ik dat je zelf verantwoordelijk bent hoe het gaat binnen een
organisatie. Op zich gaat de communicatie gewoon goed en de vrijwilligers
antwoorden snel op vragen vanuit het bestuur en de werkgroepen. Iedere dag krijg
je meestal wel een reactie op een verstuurde e-mail. Alleen soms krijg ik e-mails (die
ook naar leden gaan) die totaal niet professioneel geschreven zijn en vol spelfouten
staan, ik vind dit heel slecht. Je spreekt namelijk wel namens de club, en dat moet
gewoon goed gaan. Zo zet je de club kleiner neer dan dat het eigenlijk is. Trainers
die niet zo verbonden zijn met Kunst en Kracht laten nog wel eens op zich wachten
met e-mails, dat moet sneller kunnen. Ook vind ik het jammer dat je niet direct met
iedereen te maken hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld trainers in de Reeshof die nog nooit in
de Salto (hoofdlocatie) geweest zijn en daardoor een hoop mensen nog nooit
gezien hebben.
5. Kun je je feedback goed bij anderen in de organisatie kwijt? Waarom wel/niet?
Jazeker, juist omdat we als vereniging willen professionaliseren en daarmee hard aan
de weg timmeren. Janneke speelt hierin een belangrijke rol. Ze is werkzaam als enige
professional bij Kunst en Kracht, dus zij maakt hier werk van. Ook doet ze elk jaar een
evaluatierondje met ons (zowel zakelijk als persoonlijk) en dat vind ik wel goed. Daar
kan ik dan ook feedback kwijt. En als iets beter kan hoor ik dat meestal wel.
6. Worden trainers volgens jou voldoende betrokken worden bij besluiten? Waarom
wel/niet?
Als het om de leden gaat, is iedereen present en betrokken. Ben je het ergens niet
mee eens, dan moet je bij de ALV (algemene leden vergadering) aanwezig zijn,
anders heb je pech. Verder is iedereen bij besluitvorming betrokken. Besluiten die
intern worden gemaakt en in het bestuur worden besloten, zijn voor trainers minder
bereikbaar. Ze worden hier niet echt goed bij betrokken, maar we willen ze er meer
bij betrekken in de toekomst.
Informatiebehoefte
7. Krijg je genoeg informatie? Of juist te weinig of te veel? Waarom?
Ik krijg ontzettend veel e-mails, omdat ik bij veel werkgroepen en het bestuur
betrokken ben. Ik ben aangesloten bij vier groepen, dus is het logisch dat ik een bult
aan informatie binnenkrijg Wat ik te veel krijg en waar ik totaal niet mee te maken
heb, negeer ik dan gewoon. Ik ben broekie van het bestuur dus mensen zouden mij
dus niet zo snel iets vragen, dat durven ze dan niet echt.
8. Over wat zou je meer of juist minder informatie willen? Waarom?
Ik kan niet meer informatie meekrijgen dan dat ik nu ontvang. Ik hoor eigenlijk alles. Ik
zit natuurlijk bij het bestuur, dus komt eigenlijk alles bij ons terecht. Op een gegeven
moment lees ik het natuurlijk minder aandachtig door als het voor mij niet relevant is,
omdat ik soms zoveel informatie krijg. Dus over algemene nieuwtjes zou ik minder
willen ontvangen.
Beleidsinformatie
9. Weet je waar het bestuur en de werkgroepen zich mee bezig houden?
Ik zelf wel, aangezien ik bijna overal bij betrokken ben, maar ik vind dat een aantal
mensen dat niet goed weet. Sommige mensen die precies dezelfde functie hebben,
voeren die functie naar mijn mening totaal verschillend uit. Sommige mensen
snappen hun functie heel goed en weten wat het inhoudt, maar sommigen weten
dat helaas minder goed.
10. Op welke manier word je nu op de hoogte gesteld van informatie over het beleid?
Vind je dit toereikend?
Als trainer zijnde dan vind ik dat het nu beter is dan voorheen. Alleen soms stuur ik
actiepunten op via het maandverslag en krijg hier vervolgens geen reactie op. Ik
lees verder ook nergens terug of er iets mee is gedaan. Het is jammer dat er geen
terugkoppeling is, daar is het juist voor bedoeld.
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Taakinformatie
11. Wie geeft je informatie om je werk goed uit te kunnen voeren? Hoe tevreden
ben je hierover?
Ik beslis tegenwoordig meer zelf omdat ik die vrijheid heb in het bestuur. Ik hoef
weinig verantwoording af te leggen. Dat is eigenlijk in de hele vereniging zo. Je moet
niks bij een vereniging (het is vrijwillig), maar je beslist zelf. Dat is aan de ene kant fijn,
maar soms is het een enorme valkuil. Het is zo lastig om een verwachtingspatroon bij
elkaar te hebben.
12. Kun je makkelijk dingen vragen en aan informatie komen als je iets niet goed weet?
Je kunt altijd iedereen e-mailen of bellen hier, dat is totaal geen punt. Iedereen is
ook bereid je te helpen. Ik vind het zelf niet eng om te doen, maar sommigen vinden
dit wel en nemen dat initiatief dus niet om aan die informatie te komen. Daardoor
gaat het wel eens mis voor ze.
Betrokkenheid
13. Waarom ben je actief bij Kunst en Kracht?
Ik was er als kind al als lid en heb het nooit meer losgelaten. Ik was een jaar weg en
wilde per se terug bij Kunst en Kracht. Ik vind het heel leuk dat het op deze manier is.
14. Voel je je er trots over dat je hier actief bent? Verklaar.
Ja, als ik zie wat we de afgelopen jaren hebben bereikt ben ik heel trots. Er is zoveel
talent bij Kunst en Kracht en er is zo een hoog niveau bereikt. Het sportaanbod is ook
divers, dat is ook met de jaren gegroeid dankzij iedereen.
15. Wat drijft mensen hier?
We drijven elkaar hier, dat vind ik een grote motivatie. Ook drijven de trainers de
leden, als lid zou je het nergens anders van moeten hebben. Trainers zijn altijd
enthousiast en gemotiveerd en dat brengen ze over op de leden.
16. Kun je de stemming binnen Kunst en Kracht beschrijven? Tussen jou en de andere
trainers? Tussen jou en het bestuur?
Kunst en Kracht is een grote vriendengroep die turnen als passie deelt. Het is zo leuk
dat we zo hecht zijn en dat is exact wat ons verbindt. We gaan zelfs weekendjes weg
met elkaar, terwijl we van origine mensen uit verschillende milieus en
vriendengroepen zijn. Dat deze gemeenschappelijke passie ons zo verbindt, is heel
bijzonder.
Huidige communicatiemiddelen
22. Welke middelen (communicatie) vind jij het nuttigst binnen Kunst en Kracht?
Verklaar?
De e-mail is echt het belangrijkst, we zitten op zoveel verschillende locaties en we zijn
met veel trainers en assistenten. Het is dus belangrijk om elkaar dus te kunnen
bereiken via een algemeen middel.
23. Hoe sta jij tegenover de diverse middelen (communicatie) die Kunst en Kracht
hanteert?
a. Persoonlijke communicatie (face to face)
De persoonlijke communicatie vind ik goed, daar heb ik niets op aan te merken.
b. Werkoverleg
Ik vind dat we goede vergaderingen houden omdat we een vriendenvereniging zijn,
maar we zijn zeker serieus als het moet. Vergaderingen zijn heel gezellig en we
dwalen vaak af van het onderwerp. Ik snap de gedachte dat vergaderingen serieus
moeten en dat iedereen er serieus in staat, maar soms is het gewoon gezellig en een
goede ontlading van stress. Bij het bestuur vergaderen we wel serieuzer en met meer
focus dan bij de werkgroepen.
c. E-mail
Eigenlijk sta ik hier best wel goed tegenover. We e-mailen zoveel zodat er geen
misverstanden kunnen ontstaan. We gebruiken de e-mail ook veel omdat we
werkzaam zijn op verschillende locaties, dat is gewoon makkelijker en overzichtelijker.
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24. Vind jij dat er toereikende relevante communicatiemiddelen binnen Kunst en
Kracht zijn? Wat ontbreekt er volgens jou nog?
We maken sinds kort gebruik van Google Drive voor de WRS (werkgroep recreatie
sport) en daar zie ik wel iets in. Maar beleidsmatige bestanden missen nog ergens
op een algemene plek, zoals een soort cloud. Dat moet voor iedereen bereikbaar
zijn. Verder is alles er wat we nodig hebben.
Extra
25. Benoem positieve aspecten van de huidige interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
Mensen reageren snel op elkaars berichten en vragen, ze zijn heel betrokken. Alleen
sommige trainers zijn dit minder.
26. Benoem verbeter- en kritiekpunten betreffende de interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
Dat het bestuur hiërarchisch minder hoog staat dan andere werkgroepen, maar op
dezelfde golflengte ligt, zodat het niet als iets engs wordt gezien. Mensen moeten
elkaar wel als hetzelfde zien, ik denk dat er dan beter samengewerkt kan worden.
Soms zijn taken en functies vaag. Als iedereen z’n plek kent, gaan dingen beter
vanzelf.
Geïnterviewde: Timothy Claessen
Algemeen
1. Welke functie binnen Kunst en Kracht heb je, geef een omschrijving?
Ik ben vrijwilliger op veel vlakken, ik organiseer verschillende dingen zoals kampen. Ik
ben hoofdtrainer bij de WTH (wedstrijd turnen heren). Ik ben hier niet via
lidmaatschap ingerold, maar turn tegenwoordig wel zelf bij Kunst en Kracht.
2. Hoe lang werk je bij Kunst en Kracht?
Ik ben hier zeven à acht jaar geleden via een andere vereniging ingestroomd.
Communicatie (intern)
3. Interne communicatie zie ik terug, op de punten:
• Omgang met het bestuur
Officieel heb ik geen leidinggevende, alleen verantwoord ik me wel naar de WTH
(wedstrijdgroep turnen heren) als ik een keuze wil maken. Verder heb ik zelf veel
inspraak omdat ik hoofdtrainer ben. Mensen komen eerder mijn kant op met
vragen.
• Samenwerken met verschillende werkgroepen
Er is sinds kort een werkgroep WWS (werkgroep wedstrijd sport), dit is een
samenvoeging van de WTH (werkgroep turnen heren) en WTD (werkgroep turnen
dames). Het gaat moeizaam met deze nieuwe groep, er is namelijk altijd discussie
waarom de groep eigenlijk bestaat. Het voordeel voor mij is dat mijn moeder
overal is (bestuurslid), dus met haar kan ik heel direct communiceren over
verschillende zaken en werkgroepen. Ik heb wel moeite met wat werkgroepen,
zoals met de WRS (werkgroep recreatie sport) Janneke zit hierbij en antwoordt niet
vaak terug via What’s App. Vergaderingen includeren ook niet elke werkgroep en
dat is zonde, ze kunnen elkaar namelijk helpen. Het verschil tussen de groepen
vind ik te groot.
4. Beschrijf de interne communicatie binnen Kunst en Kracht
Ik vind het ouderwets op veel vlakken. Als je iemand e-mailt krijg je wel een reactie,
maar dat is dan een antwoord die te veel is gefocust op het probleem en niet de
oplossing ervan. Dat vind ik vaak moeizaam. Bij Kunst en Kracht zijn veel jonge
trainers, dus What’s Appen is zo gebeurd en dat is lekker snel. Aan de andere kant is
dat wel te informeel. Zo worden er dingen tussen neus en lippen door afgesproken
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via What’s App en dat moet iedereen dan toevallig hebben meegekregen.
Deze dingen vind ik geschikter voor de e-mail.
5. Kun je je feedback goed bij anderen in de organisatie kwijt? Waarom wel/niet?
Meestal wel. Verder kan ik er niet goed over oordelen, want ik hoef nooit iets te
vragen omdat ik zelf dingen beslis als hoofdtrainer zijnde. Ik weet dus niet of deze
vraag geschikt is voor mij.
6. Worden trainers volgens jou voldoende betrokken worden bij besluiten? Waarom
wel/niet?
De mogelijkheid is er om daar onderdeel van te zijn, alleen maken velen geen
gebruik van deze mogelijkheid.
Informatiebehoefte
7. Krijg je genoeg informatie? Of juist te weinig of te veel? Waarom?
In sommige opzichten ontvang ik te weinig. Ik zou bijvoorbeeld meer willen weten
over evenementen die eraan komen aangezien ik vaak meedoe in de organisatie.
Verder krijg ik via sociale media zoals de Kunst en Kracht Facebook genoeg binnen.
E-mails krijg ik ook genoeg, ik krijg er eerder te veel, maar die mij niet betreffen
besteed ik weinig aandacht aan.
8. Over wat zou je meer of juist minder informatie willen? Waarom?
Vanuit de WTH (wedstrijdgroep turnen heren) zou ik graag meer voortgangen willen
ontvangen. Ik zou bijvoorbeeld voortgangen van bepaalde turnleden willen weten,
die wellicht in mijn groep kunnen aansluiten. Ik wil niet dat het via via moet gaan, tot
het een keer bij mij terecht komt, dan hoeft het namelijk niet zo lang te duren tot de
leden in de juiste groep terecht komen.
Beleidsinformatie
9. Weet je waar het bestuur en de werkgroepen zich mee bezig houden?
Ja, ik vind zelf dat ik daar een duidelijk beeld van heb. Ik verdiep me erin omdat ik
het zelf wil weten, dus daarom weet ik veel van alle werkgroepen af. Als je je er niet
in verdiept, zal je er veel minder vanaf weten. Dat kan lastig zijn om een beeld te
vormen van Kunst en Kracht als organisatie.
10. Op welke manier word je nu op de hoogte gesteld van informatie over het beleid?
Vind je dit toereikend?
Ik word voornamelijk door intern direct contact op de hoogte gehouden, iemand
van de trainers vertelt mij dan bijvoorbeeld iets nieuws. Soms lees ik ook dingen op de
website of Kunst en Kracht Facebook. Voor mij is dat voldoende.
Taakinformatie
11. Wie geeft je informatie om je werk goed uit te kunnen voeren? Hoe tevreden ben je
hierover?
Niemand, ik deel zelf mijn taken in. Ik doe het natuurlijk wel in overleg met de WTH
(werkgroep turnen heren). Vooral als ik iets groots wil veranderen, dan overleg ik dat
met ze. Kleine keuzes maak ik zelf.
12. Kun je makkelijk dingen vragen en aan informatie komen als je iets niet goed weet?
Ja. Dat heeft ermee te maken dat ik veel externe contacten heb die veel weten
over mijn werkzaamheden. Ik vind het zelf interessant, dus neem meestal zelf initiatief
om mezelf te informeren of laten informeren.
Betrokkenheid
13. Waarom ben je actief bij Kunst en Kracht?
Ten eerste doe ik het om een zakcentje bij te verdienen, anders zou ik hier niet zo
vaak staan als nu. Verder vind ik het een leuke vereniging met een goede
ontspannen sfeer en werk ik hier prettig samen met de anderen. Bij de vorige
vereniging waar ik lesgaf zou ik dat niet zo veel doen, daar was een killere sfeer.
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14. Voel je je er trots over dat je hier actief bent? Verklaar.
Ja, absoluut. Ik denk dat het met de sfeer te maken heeft. We profileren ons als
vereniging goed naar buiten toe. Wij als trainers staan doorgaans vrolijk in onze
les en vormen naar mijn mening een leuke groep, dat hoor je wel terug van
buitenaf.
15. Wat drijft mensen hier?
Ik word voornamelijk gedreven door eigen initiatief. Ik ben een strever, als iets beter
kan dan wil ik daaraan werken. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen, dat motiveert mij. Ik
denk dat dit voor anderen ook deels zo werkt.
16. Kun je de stemming binnen Kunst en Kracht beschrijven? Tussen jou en de andere
trainers? Tussen jou en het bestuur?
De sfeer is heel open en bijna iedereen ziet elkaar als vrienden. Daarom ziet niemand
het als werk. Het bestuur zie ik op mijn moeder na niet zo heel vaak, dus die
vriendschap heb ik minder met hen.
Huidige communicatiemiddelen
27. Welke middelen (communicatie) vind jij het nuttigst binnen Kunst en Kracht?
Verklaar?
E-mail en telefoon vind ik toch het belangrijkst, via deze wegen wordt alles
gecommuniceerd. Het is een snelle manier. De nieuwsbrief en website vind ik heel
leuk, maar die lees je minder snel door. Die informatie is erg algemeen en niet
persoonlijk op mij gericht.
28. Hoe sta jij tegenover de diverse middelen (communicatie) die Kunst en Kracht
hanteert?
a. Persoonlijke communicatie (face to face)
De persoonlijke communicatie vind ik heel prettig. Het is snel en niet omslachtig, zo
kun je snel dingen overleggen en afspreken. Het gaat sneller dan via de e-mail.
b. Werkoverleg
Daar ben ik nooit bij, dus daar kan ik niet over oordelen. Wel hoor ik vaak dat ze erg
gezellig zijn, soms te gezellig.
c. E-mail
Daar ben ik soms tevreden over. Vaak krijg ik (te) veel e-mails waardoor ik het
overzicht in mijn inbox verlies. Ik ga dan te snel door de e-mails heen.
29. Vind jij dat er toereikende relevante communicatiemiddelen binnen Kunst en Kracht
zijn? Wat ontbreekt er volgens jou nog?
Ik vind dat we voldoende middelen hebben. We hebben veel middelen die veel
gebruikt worden, dus ze zijn er niet voor niets.
Extra
30. Benoem positieve aspecten van de huidige interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
Het directe contact vind ik erg prettig. Het gebruik van de hoeveelheid sociale media
staat me aan, we zijn namelijk met veel jonge mensen, dus werkt dit snel en goed.
Verder vind ik Kunst en Kracht professioneel op veel vlakken.
31. Benoem verbeter- en kritiekpunten betreffende de interne communicatie bij Kunst en
Kracht?
De onderlinge communicatie tussen de werkgroepen is een aandachtspunt, ik weet
namelijk niets van de recreatiegroepen af. Ik denk dat veel mensen dingen niet
weten van andere groepen. Daarnaast zijn er veel mensen die dingen doen en
afspreken zonder het met de groep te overleggen. Ik vind dat zoiets altijd eerst bij de
rest neergelegd moet worden alvorens er knopen doorgehakt gaan worden.
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8 BIJLAGE 8 OBSERVATIE
In de 6 maanden durende afstudeerperiode is er naast de andere vormen van
onderzoek ook geobserveerd. Er is algemene observatie gedaan op de werkvloer,
observatie bij aanwezigheid van een vergadering en er is persoonlijk observatie gedaan van
verschillende communicatiemiddelen.
Vergadering
De vergadering begint later dan gepland, aangezien er ten eerste enkele mensen te laat zijn
en er ten tweede nog eerst even op persoonlijk vlak wordt gesproken. Bij aanvang krijgen
leden van de vergadering een formulier met daarop de agendapunten van de dag en
hoeveel tijd er wordt besteed per agendapunt.
Janneke Aussems zit de vergadering voor en Naomi Tol functioneert als notulist. De
vergadering begint veelbelovend, alleen zwakt bij velen de focus al af na vijf minuten. Er
wordt veel tussendoor gekletst, er is geen orde en het geheel is luidruchtig en niet
gestructureerd. Janneke moet regelmatig iedereen bij elkaar roepen, zodat er weer verder
gegaan kan worden. Het valt op dat er lang wordt gedaan over het doorhakken van
knopen. Hier is geen procedure voor bepaald. Dit resulteert in een vergadering die
uiteindelijk 2,5 uur duurt, welke eigenlijk 1,5 uur zou moeten duren. Sommige agendapunten
zijn onbesproken gebleven.
Werkvloer
Bij de 6 maanden aanwezigheid bij Kunst en Kracht is veel opgevangen op de werkvloer.
Elke dag lopen er verschillende mensen in en uit de bestuurskamer, de ruimte waar stagiaires
en Janneke (combinatiefunctionaris) overdag werken en in de avonden vergaderingen
worden gehouden.
Vaak komen er mensen binnen met vragen voor anderen die op dat moment niet in de
bestuurskamer aanwezig zijn. Vaak is dat ook het eindstation van die betreffende vraag en
wordt deze niet meer aan de juiste persoon gesteld. Zo is het ook regelmatig met frustraties
en aanmerkingen over elkaar. Deze worden dan bij de stagiaires in de bestuurskamer gelost,
maar niet bij de persoon waar het over gaat. Dit geeft een gevoel dat er, als het op kritiek of
vragen aankomt, niet op directe manier met elkaar gecommuniceerd wordt of kan worden.
Dit resulteert vervolgens in kleine en grote vormen van ruis en miscommunicatie. Maar op
deze manier is het ook aannemelijk dat er, door weinig directe communicatie naar elkaar,
frustraties worden opgebouwd.
Op persoonlijk vlak zijn er duidelijk vriendschappen te herkennen binnen Kunst en Kracht. Na
vergaderingen of werkdagen gaan clubjes mensen af en toe nog de stad in. Janneke
Aussems en Pleun van der Wijst (trainer) zijn goed bevriend en wonen zelfs samen. Janneke
heeft verteld dat dit soms wel voor lastige situaties zorgt, zoals het door elkaar mengen van
werk en privé. Verder is er door de vriendschappen bij Kunst en Kracht weinig zichtbaar van
het organogram die de organisatie zo netjes heeft. Mensen behandelen elkaar hetzelfde en
helpen elkaar vaak met dingen. Dat is uiteraard heel collegiaal, maar zorgt er ook voor dat
er weinig inzicht is in de organisatiestructuur en bepaalde functies.
Communicatiemiddelen
• E-mails
E-mails van Kunst en Kracht komen binnen als regen. Sommige berichten zijn enigszins
relevant, maar de meeste berichten zijn niet relevant en daardoor niet interessant. Door de
hoeveelheid e-mails die worden verstuurd, worden de berichten minder nauwkeurig
doorgelezen. Er zit weinig structuur in het verzenden van e-mails en het is onduidelijk wie wie
is. Sommige mensen sturen e-mails met inhoud die eigenlijk niet bij hun functie hoort. Dit
maakt dat het onduidelijk is hoe de organisatie en communicatie is gestructureerd. Het loopt
gevoelsmatig langs elkaar heen.
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• What’s App
De Kunst en Kracht groepsapp bestaat uit 42 deelnemers, welke voornamelijk bestaat uit
vaste trainers, bestuursleden en overige vrijwilligers. De app wordt gebruikt voor allerlei
doeleinden, het doorgeven van informatie, vragen voor het vervangen van lessen (door
ziekmelding, etc.), het sturen van foto’s van wedstrijden, etc. Over het algemeen zijn trainers
erg flexibel naar elkaar toe en helpen ze elkaar graag uit de brand. Het middel wordt op een
informele en vriendschappelijke manier gebruikt. Naast ‘zakelijke’ berichten worden er ook
persoonlijke berichten verstuurd. Mensen spreken er soms af om samen iets leuks te gaan
doen buiten werktijd. Ook worden mensen op hun verjaardag in de app gefeliciteerd.
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