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Inleiding / Introduction 

Iedereen aan zet! Ook als het over het uitbannen van racisme op de voetbaltribunes gaat. Op 

8 februari 2020 presenteerde Ministers Bruins en Koolmees, de directie van de KNVB, en 

andere voetbalpartners, bij AVV Zeeburgia, een aanvalsplan tegen racisme in de 

voetbalsport. Dit naar aanleiding van het expliciet racisme tegen Excelsior-speler Mendes 

Moreira tijdens een voetbalwedstrijd in november 2019.  

Doelstelling / Aim 

Een van de acties in het aanvalsplan is het opzetten van een maatschappelijke campagne met 

de titel: “Ons voetbal is van iedereen”. Deze campagne wordt uitgevoerd door de KNVB, de 

Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, met ondersteuning van de Rijksoverheid. In de 

literatuur worden maatschappelijke campagnes die als doel hebben mensen meer 

maatschappelijk bewust te maken, of hun normen en waarden te beïnvloeden, ook wel ‘social 

branding’ activiteiten genoemd. Recente social branding literatuur geeft aan dat co-creatie 

het effect van branding vergroot (zie Stevens, Klijn en Warsen, 2020 waarin zij spreken over 

‘branding als een nieuwe governance strategie’). Wij hebben specifiek onderzoek gedaan 

naar hoe supporters (als doelgroep van een campagne) zelf aankijken tegen de waarde van 

een maatschappelijke campagne over racisme in de sport. Wat moet het doel zijn van een 

dergelijke campagne? Hoe kan een maatschappelijke campagne het beste worden 

georganiseerd? En op welke manier moeten supporters aangesproken worden in een 

maatschappelijke campagne tegen racisme in de sport? Hierbij hebben wij gekeken hoe co-

creatie tussen de KNVB, de BVO’s, de supportersverenigingen, de voetballers, en de 

informele supportersgroepen, er volgens supporters eruit moet zien om op een effectieve 

wijze een maatschappelijke campagne tegen racisme in de voetbalsport te organiseren.  
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Methode / Method 

Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van een nieuwe methode binnen het sportonderzoek – 

de Qsort methodologie. De Qsort methodologie is geschikt voor onderzoek naar opvattingen, 

belevingen en interpersoonlijke relaties. Met deze methode kunnen typologieën van 

verschillende meningen en houdingen worden geconstrueerd. Qsort methodologie verenigt 

kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken in zich en kan als een hybride methode 

worden beschouwd, die de kwalitatieve sportonderzoeker iets nieuws te bieden heeft. Met 

behulp van dertig uur aan interviewmateriaal – en 30 ingevulde Qsorts – geven wij een 

antwoord op de vraag: hoe ontwikkel en organiseer je, volgens fanatieke voetbalsupporters, 

door co-creatie een effectieve maatschappelijke campagne tegen racisme in de voetbalsport? 

Resultaten / Results 

Uit de Qsort analyse komen vier unieke perspectieven op maatschappelijke campagnes tegen 

racisme in de sport naar voren. Deze vier perspectieven verschillen in de authenticiteit van 

de boodschap, het doel van de campagne, het medium waarmee het verspreid wordt, de 

partijen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitrollen van een campagne en de 

behoeftes van de doelgroep die bereikt wordt met de maatschappelijke campagne. Perspectief 

1 geeft aan dat, als het racisme bespreekbaar wil maken in stadiums, een top-down 

georganiseerde campagne door de KNVB nodig is met een eenzijdige, positieve boodschap 

over diversiteit in de sport. Dit perspectief wordt vooral uitgedragen door ‘recreatieve 

supporters’ die een seizoenkaart hebben en van de sfeer in het stadion houden, maar een plek 

hebben in de familievakken stadions. Supporters van perspectief 2 zijn sceptisch over het 

effect van de maatschappelijke campagne. Het zal noch het gedrag noch de percepties van 

supporters veranderen. Als er toch een campagne moet komen, dan kan dit het beste verspreid 

worden via tv-programma’s, zoals Studio Voetbal of Veronica Inside, om zo ook een brede 

groep van supporters te bereiken. Het zal ertoe leiden dat er eerder een gesprek op gang komt. 

De meeste supporters die zich associëren met perspectief 2 zijn supporters uit de sfeervakken 

in het stadion van voetbalteams uit het linkerrijtje van de eredivisie. Perspectief 3 staat voor 

een campagne waarin er aandacht moet zijn voor verschillende visies over diversiteit in de 

sport. De supporters prediken voor nuance in de boodschap die verkondigd wordt, met vooral 

als doel een gesprek en dialoog op gang te brengen. De supporters zien een grote rol voor 

aanvoerders weggelegd omdat zij vaak een innige band hebben met de supporters maar ook 

weten van de pijn van spelers op het veld. De KNVB moet weinig ruimte krijgen, omdat zij 

de clubcultuur niet begrijpen. Perspectief vier kan samengevat worden als een clubcampagne 

tegen racisme in de sport. De supporters in dit perspectief vinden dat racisme uitgebannen 

moet worden uit hun stadion; de manier omdat te doen is een campagne organiseren die 

aansluit bij de cultuur van de supporters en de club. De boodschap moet niet door de KNVB 

of experts worden ontwikkeld, maar door supportersverenigingen en de BVO’s zelf. 
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Slachtofferschap van spelers moet niet centraal staan; ook niet feiten en cijfers over hoe vaak 

het voorkomt. Het doel is om als één club te staan, en helder zijn dat racisme in het stadion 

ontoelaatbaar is. Toch zal de boodschap bij ADO den Haag verschillen van de boodschap bij 

GO Ahead Eagles.  

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

De resultaten hebben implicaties voor het uitrollen van een maatschappelijke campagne door 

de KNVB, Ministerie van VWS, en de BVO’s. De resultaten laten zien dat er géén ‘vaste’ 

supporterskern is die hetzelfde denkt over racisme en hoe racisme op de tribunes door een 

maatschappelijke campagne kan worden tegengegaan. Sterke campagnes zijn succesvol 

omdat zij onderscheidend durven te zijn, en de juiste koppeling weten te maken met hun 

doelgroep. Wij laten zien dat er 4 manieren zijn om de brede doelgroep van supporters – 

variërend van recreatieve supporters tot de vaste (harde) kern – te benaderen. Deze manieren 

verschillen in de authenticiteit van de boodschap, het medium en kanaal waarmee de 

boodschap verspreid wordt, de partijen die door co-creatie betrokken moeten worden bij de 

uitwerking en organisatie van de campagne, en de behoeftes van de doelgroep (die 

verschillende behoeften, interesses, opvattingen en frustraties kunnen hebben). Vandaar dat 

wij ook oproepen dat er een verdieping komt in het Aanvalsplan als het gaat over het 

uitwerking en uitvoeren van een maatschappelijke campagne tegen racisme in de 

voetbalsport. 
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