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HOOFDSTUK 7 

Het kwalitatieve onderzoek: opzet, verloop en conclusies. 

 

7.1. Opzet en werkwijze 

 

Het opzet van het kwalitatieve onderzoek was zowel met de vrijwilligers (bestuurders) 

als met de beroepskrachten (hoofdmedewerkers) van de vier Vlaamse 

amateurtoneelfederaties dieper in te gaan op een aantal aspecten van de in het ontwerp 

van AKB-decreet vervatte fusieoptie en op de manier waarop zij daar vanuit hun 

respectieve positie in de federatie tegenaan kijken. 

 

De onderliggende hoofdbedoeling bestond er uiteraard in vast te stellen of er daarbij al 

dan niet bepaalde aspecten van verzuiling bij aan bod kwamen en op die manier het 

kwantitatieve beeld van de schriftelijke enquête te verfijnen en zo mogelijk te 

onderbouwen.  

 

Vermits men in een schriftelijke enquête niet kan doorvragen en al evenmin de 

respondent kan verzoeken zijn antwoorden te verduidelijken of te illustreren1, werd in 

dit deel van het onderzoek gekozen voor een interactieve benadering via twee types 

interview om dieper en meer communicatief in te gaan op een aantal aspecten die in de 

schriftelijke enquête werden aangeraakt: het semi-gestructureerde individuele interview 

en de bevraging d.m.v. een focusgroep. In beide gevallen werd een vooraf vastgelegd 

interviewschema gehanteerd.  

 

7.2. Individuele interviews  

 

De techniek van het semi-gestructureerde interview en de kwalitatieve analyse ervan 

sluit bijzonder goed aan bij ons opzet : “semi-structured interviews and qualitative 

analysis are especially suitable where one is particularly interested in complexity or 

process or where an issue is controversial or personal.” (Smith 1995: 9-10) In het 

individuele semi-gestructureerde interview worden mondeling een aantal vragen gesteld 

aan één persoon. Deze vragen zijn wat volgorde en formulering betreft, vooraf 

                                                 
1 cf. Billiet 1992: 212-214 
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vastgelegd in een interviewschema. De onderzoeker wordt evenwel de mogelijkheid 

geboden van dit schema af te wijken om dieper op sommige aspecten in te gaan of om 

bijvragen te stellen. De eerste vraag ligt dus in principe vast, maar hoe verder wordt 

gegaan is min of meer flexibel en functie van het antwoord van de respondent waarop 

wordt ingespeeld vanuit het onderzoeksonderwerp. 

 

Het voordeel van de bevragingstechniek d.m.v. een individueel interview is dat de 

vragen kunnen worden afgestemd op de respondent, veel meer dan bij een  postenquête 

het geval is. 

Een ander voordeel van het semi-gestructureerde interview is de betrokkenheid van de 

respondent die een eigen verhaal kan vertellen of alleszins de indruk heeft dat hij dit kan 

doen. De onderzoeker aan de andere kant beschikt over de mogelijkheid om hierop in te 

spelen en via bijvragen inhoudelijk uit te diepen waar hij dit nodig acht. (Smith 1995: 

10-18) 

 

7.2.1. Populatie 

 

De beoogde populatie in dit deel van het onderzoek waren de voorzitters van de vier 

Vlaamse amateurtoneelfederaties:  Frans Konings (NVKT), Vic Samsom (KNTV), 

Peter Warson (FAKREA), Achille Gautier (FVST) enerzijds en de belangrijkste 

medewerker (beroepskracht) van de nationale secretariaten van deze federaties: Luc 

Vloeberghs (NVKT), Hedwig de Bois (KNTV), Bernard Soenens (FAKREA) en Stan 

Eüler (FVST) anderzijds. Het is evident dat als eerste betrokkenen bij het in werking 

treden van het nieuwe decreet de beschouwingen, aspiraties, verwachtingen en zorgen 

van deze actoren belangrijk zijn. 

 

De verschillende federaties met hun vrijwilligers die het bestuur vormen, en hun 

beroepskrachten die de secretariaten leiden, zijn evenwel niet de enige actoren in het 

veld van het Vlaamse amateurtoneel. Ook de overheid, in dit geval de Administratie 

Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, is een belangrijke actor. Zij 

bepaalt immers de regelgeving en speelde een actieve rol bij het tot stand komen van de 

verschillende AKB-decreten over de verschillende legislaturen heen, die elk hun andere 

cultuurminister aandroegen. De visie van deze overheid  op een nieuw AKB-decreet, op 

het tot stand komen van het ontwerp-decreet en op de toekomstige implementatie ervan 
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is dus eveneens cruciaal. Om hierover gegevens te vergaren werd een individueel 

interview afgenomen van Gilbert van Houtven, afdelingshoofd bij de administratie 

cultuur en onder meer verantwoordelijk voor AKB. 

 

7.2.2. Respons 

 

Na telefonisch overleg om tot een plaats- en datumafspraak te komen waren alle 

bovengenoemde personen bereid tot het gesprek. 

 

De gesprekken hadden alle plaats tussen 30 mei en 23 juni 2000. Dit is niet zonder 

belang i.v.m. de belangrijke evoluties die zich in het jaar 2000 voordeden (zie hoofdstuk 

5). 

 

7.2.3. Structuur en schema van de individuele interviews 

 

7.2.3.1. Interviewstructuur interviews met federatievoorzitters en federatiemedewerkers 

 

De interviewstructuur van deze individuele interviews bevatte drie delen: 

 

- het eerste deel van het interview peilt naar de visie van  de respondent op de mogelijke 

impact dat het nieuwe ontwerp AKB-decreet in de toekomst zou kunnen hebben. 

Daarbij worden de volgende niveaus van betrokkenen onderscheiden: de 

professionelen, de vrijwilligers, de kringen. Aspecten die tevens worden behandeld 

zijn: inhoudelijke verwachtingen van de diverse actoren, dienstverlening en 

ondersteuning, kwaliteitsverbetering en professionalisering. Er kan ook worden 

ingegaan op het al dan niet bestaan van een tegenstelling volksontwikkeling versus 

(vrijblijvende) vrijetijdsbesteding. 

 

- in het tweede deel wordt aan de respondent de gelegenheid geboden om zijn 

persoonlijke evaluatie te geven over het nieuwe ontwerp AKB-decreet met als twee 

belangrijke, door de onderzoeker op het gepaste moment te induceren invalshoeken: het 

opheffen van de verzuiling en het besef van eigenheid bij de federaties en hun leden. In 
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dit deel wordt ook nog aan de respondent gevraagd om een evaluatie te geven van de 

situatie in Nederland2, het zogenaamd “Nederlands model”. 

 

- in het derde en laatste deel wordt aan de respondent gevraagd zijn of haar voorlopige           

evaluatie te geven van het verbondenoverleg in de Stuurgroep Herstructurering 

Amateurtheater.  

 

Het interviewschema voor deze individuele interviews werd uitgetest en bijgesteld in 

overleg met twee leden van het vrijwilligerspubliek dat zich ter beschikking had gesteld 

voor de proefenquête  (zie hoofdstuk 6) en kreeg uiteindelijk volgende vorm: 

 

7.2.3.2. Interviewschema federatievoorzitters en stafmedewerkers.  

 
Inleiding: 
 

          -  korte bedanking door de onderzoeker, Roger Rennenberg 
- bondige situering van het onderzoek en de plaats van dit interview daarin 
- herinneren aan de toestemming van de respondent, gegeven tijdens het voorafgaande 

telefonische onderhoud, om het gesprek op band op te nemen 
 
Structuur van het interview toelichten: 
 
- introductie: de respondent wordt gevraagd  zichzelf  kort te situeren 
- drie inhoudelijke delen: 

1. visie respondent op nieuw AKB-decreet  
      2. persoonlijke evaluatie van dit decreet door de respondent 
      3. voorlopige evaluatie door de respondent van het fuseringsproces 
- duur van het interview: ongeveer één uur. 
 
Deel 1: De impact van het nieuwe ontwerp AKB-decreet 
 
1.1 Wat is uw visie op de impact van het nieuwe AKB-decreet op de drie niveaus van de 

betrokkenen: 
-de professionelen (= stafmedewerkers van de federaties die nu zullen moeten samenwerken) 
-de vrijwilligers 
-het veld (= de kringen) 

1.2 Welke inhoudelijke verwachtingen heeft het veld volgens u ? 
1.3  Welke inhoudelijke verwachtingen heeft u zelf? 
1.4  Impact fusie op dienstverlening en ondersteuning? 
1.5 Mogelijke kwaliteitsverbetering en professionalisering van de sector? 
1.6 Quid volksopvoeding, -ontwikkeling versus (vrijblijvende) vrijetijdbesteding? 
 

                                                 
2 cf. Nijhof 2002: 349-350 voor een summier overzicht van wat sedert de jaren zestig in Nederland gebeurde op 
het vlak van de amateurtoneelorganisaties en Eüler 1998: 19-21 voor een meer gedetailleerd relaas van de 
ernstige moeilijkheden die de overkoepelende organisatie in deze periode ondervond m.b.t. decentralisatie, 
steunpuntfunctie, professionalisering en het verlies van het “veld” (=de verenigingingen) 
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Deel 2: Wat is uw evaluatie van het nieuwe AKB-decreet? 
 
2.1 Dit decreet heft de verzuiling op, maar legt voor het overige weinig op, behalve een 
financiële stok achter de deur, terwijl in het verleden de toenmalige wetgever zelf op het 
oprichten van verzuilde organisaties heeft aangedrongen om het socio-culturele leven te 
betoelagen. Wordt er daardoor niet aan de  eigenheid van de federatie geraakt? Hoe zou u die 
eigenheid omschrijven en in welke mate is ze volgens u al dan niet nog aanwezig binnen de 
federatie, op de drie daarnet vermelde niveaus? (in dit gespreksonderdeel brengt de onderzoeker 
de “oerdefinitie” van verzuiling van J.P. Kruijt in herinnering: “ zuilen ontstaan pas als we te 
maken hebben met vrijwillige organisaties op levensbeschouwelijke grondslag ter behartiging 
van wereldlijke zaken”.) 
2.2 Wordt het besef van eigenheid niet opnieuw aangewakkerd door het nieuwe decreet en het 
verbondenoverleg dat tot doel heeft tot een nieuwe overkoepelende vzw van alle federaties te 
komen? 
2.3 Wordt het er volgens u nu eenvoudiger of ingewikkelder op? 
2.4 Het Nederlands model: voorbeeld of te mijden? 
 
Deel 3:Wat is uw voorlopige evaluatie van het prille fusieproces? 
 
3.1 Uw visie op voorgeschiedenis en aanpak? 
3.2 Bestaat er volgens u een alternatieve aanpak die beter is? 
3.3 Denkt u dat de fusie zal lukken? 
 

7.2.3.3. Interviewstructuur interview met Gilbert van Houtven. 

 

De interviewstructuur van dit interview bevatte drie delen: 

 

- in het eerste deel werd aan de respondent die als ambtenaar voor de regelgevende 

overheid werkt, gevraagd onder welke impulsen volgens hem het nieuwe AKB-

decreet is ontstaan en wat er de belangrijkste doelstellingen van zijn. De 

problematiek van zuilgebondenheid en ontzuiling dient hierbij zeker aan bod te 

komen 

 

- in het tweede deel werd de respondent gevraagd  te formuleren op welke wijze de 

sector door de overheid bij de totstandkoming van het ontwerp AKB-decreet was 

betrokken. 

 

- in het derde en laatste deel werd via een aantal vragen gepeild naar de meningen van 

de respondent over het verloop van het overleg tussen de federaties met het oog op 

het tot stand brengen van een fusie. De invalshoek van de eigenheid van de 

federaties wordt in dit gespreksonderdeel eveneens gehanteerd. 
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7.2.3.4. Interviewschema Gilbert van Houtven, afdelingshoofd administratie Cultuur. 

 
Inleiding: 
- korte voorstelling van de onderzoeker, Roger Rennenberg 
- bondige situering van het onderzoek en de plaats van dit interview daarin 
- herinneren aan de toestemming van de respondent, gegeven tijdens het voorafgaande 

telefonische onderhoud, om het gesprek op band op te nemen 
 
Structuur van het interview toelichten: 
- introductie: de respondent wordt gevraagd zichzelf kort te situeren 
- drie inhoudelijke delen: 
1. ontstaan van het nieuwe ontwerp AKB-decreet 
2. relatie sector-overheid m.b.t. het totstandkomen van het ontwerp 
3. visie van de respondent op het verloop van het fusieproces 
- duur van het gesprek: ongeveer één uur 
 
Deel 1: Onder welke impulsen is het nieuwe AKB-decreet ontstaan? Wat zijn de belangrijkste 
doelstellingen ervan? 
 
1.1 Financieel? 
1.2 Efficiëntie? 
1.3 Ontzuilend uit principe? 
 
Deel 2: Hebben de amateurfederaties de visie en wensen van de sector kenbaar gemaakt aan de 
overheid? 
 
2.1 Via welke gesprekpartner? 
2.2 Hoe verlopen? 
2.3 Resultaat? 
 
Deel 3: Hoe denkt u dat het fusieproces zal verlopen of nu al verloopt? 
 
3.1 Wordt het gevoel van eigenheid niet aangescherpt door deze fuseringsoperatie? 
3.2 Behoudt men zijn eigenheid of geeft men ze op? 
3.3 Hoe gaat men daarmee om: dynamisch pluralisme, eenheidsworst of een onderhuids 
doorbestaan van de huidige federaties? 
3.4 Zou men de eigenheid eventueel kunnen recupereren op provinciaal vlak? Is dit   wenselijk? 
3.5 De VCA positie zoals voorzien in het decreet wordt door sommigen in het veld als 
problematisch ervaren. Graag uw visie en commentaar hierop. 
3.6 Het Nederlands model: voorbeeld of te mijden? 
 
 

7.2.4. Onderzoeksresultaten 

 

In bijlage 2 (Onderdeel individuele interviews) werden de zo letterlijk mogelijk3 

uitgetikte interviews opgenomen met de voorzitters en de hoofdmedewerkers van de 

vier federaties evenals het interview met Gilbert van Houtven. 

                                                 
3 verschillende auteurs benadrukken het belang van een zo volledig en zo letterlijk mogelijke transcriptie: Smith 
1995:18; Vaughn 1996: 102; Bloor 2001: 59 
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7.3. Focusgroep 

 

De methode die gebruikt werd bij dit deel van het onderzoek was de focusgroep. Een 

focusgroep is ruim te definiëren als een groepsinterview. (Vaughn 1996: 2-7; Bloor 

2001: 1-18) Het is een kwalitatieve techniek die erg geschikt is voor een 

communicatieve uitdieping van de opvattingen en aspiraties van de leidinggevende 

actoren van de amateurtoneelfederaties. De focusgroep heeft immers als groot pluspunt 

dat er – zoals de benaming suggereert – een groepsdynamiek in aanwezig is die er 

meestal toe leidt dat geformuleerde meningen door andere groepsleden binnen de groep 

worden becommentarieerd en vanuit diverse perspectieven bekeken. 

 

Aan de andere kant biedt het forum van de focusgroep ook de gelegenheid om over 

bepaalde onderwerpen met andere groepsleden ervaringen uit te wisselen. Het is dus een 

vrij intens communicatief proces dat er geenszins op gericht is een groepsconsensus te 

bereiken, maar de deelnemers stimuleert hun opvattingen te onderbouwen met 

argumenten, ervaringen en verwachtingen. Hoewel een eenduidige definitie van een 

focusgroep nog niet voorhanden is, kunnen we toch met Vaughn, Schumm en Sinagub 

uit de verschillende bestaande definities een aantal gemeenschappelijke kenmerken 

afleiden4:  

 

- The group is an informal assembly af target persons whose points of view are 

requested to address a selected topic. 

- The group is small, 6 to 12 members, and is relatively homogeneous. 

- A trained moderator with prepared questions and probes sets the stage and induces 

participants’ responses. 

- The goal is to elicit perceptions, feelings, attitudes, and ideas of participants about a 

selected topic. 

- Focus groups do not generate quantitative information that can be projected to a larger 

population. 

 

De boven beschreven werkwijze van het semi-gestructureerde interview (7.2) werd ook 

toegepast voor de focusgroep.  

                                                 
4 Vaughn 1996: 5; wij citeren 
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7.3.1. Populatie 

 

Het leek ons een zeer interessante benadering om de hoofdactoren uit het veld, de 

leidinggevende en de hoofdmedewerkers van de vier federaties, na de individuele 

interviews, die eerder en om praktische redenen wat gespreid in de tijd hadden plaats 

gevonden, samen te brengen in een focusgroep. Vermits de Stuurgroep Herstructurering 

Amateurtheater van het VCAT (zie 3.1.2) uit precies deze zelfde mensen bestaat, 

uitgebreid met één lid uit het bestuur van elke federatie, was het nog interessanter deze 

hele Stuurgroep uit te nodigen om deel te nemen aan de focusgroep. Deze extra mensen 

waren  Rob van Genechten (beheerder NVKT), Mark Handsaeme (secretaris KNTV),  

Fons Vrolix (beheerder FAKREA) en Hubert Eüler (beheerder FVST).  

 

In mindere mate speelde, met het oog op de respons, hierbij ook de overweging dat de 

uitnodiging voor een groepsgesprek met de leden van deze Stuurgroep meer 

aanvaardbaar zou overkomen en niet de indruk zou wekken van een soort collectieve 

herneming van het reeds afgenomen individuele interview. Het was echter vooral de 

bedoeling de interne dynamiek, reeds eigen aan elke focusgroep, nog te verhogen door 

het introduceren van enkele voor het onderzoek en voor de confrontatie binnen de groep 

belangrijke, betrokken, actoren om meer en mogelijk andere meningen omtrent de 

centrale themata van het onderzoek naar voren te doen komen door de leden, ongeveer 

zoals bij de individuele interviews, te bevragen over een aantal impactverwachtingen 

van het nieuwe AKB-decreet. 

 

Daarbij werden in de interviewstructuur uiteraard eveneens een aantal  vragen en 

bijvragen ingebouwd om verzuilingsaspecten en levensbeschouwelijke tegenstellingen, 

polariseringen of gevoelens van eigenheid te detecteren. 

 

7.3.2. Respons 

 

Na telefonisch overleg  waren alle vermelde aangezochte deelnemers aanvankelijk 

onmiddellijk bereid aan de focusgroep deel te nemen en kon na wat bijkomend 

telefonisch contact een datum worden bepaald die voor iedereen schikte. De plaats van 

bijeenkomst werd met opzet neutraal maar uitnodigend gekozen:  een lokaal dat geen 
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enkele link had met het amateurtoneel, maar toch affiniteiten vertoonde met het 

verenigingsleven5  

Zeven dagen voor de geplande focusgroep lieten de vertegenwoordigers van FVST 

echter telefonisch weten dat ze niet zouden deelnemen aan de bijeenkomst. De 

verklaring die hiervoor werd gegeven was dat het op de laatste bijeenkomst van de 

Stuurgroep Herstructurering tot een incident was gekomen en de vertegenwoordigers 

van FVST zonder beslissing van hun Raad van Bestuur geen verder stappen meer 

zetten. Vermits deze Raad van Bestuur slechts na de geplande datum zou plaatsvinden, 

waren zij de mening toegedaan dat ze in deze omstandigheden ook niet konden 

deelnemen aan de focusgroep. Een gelijkaardig bericht werd door hen de volgende dag 

aan de drie andere verbonden overgemaakt. Enig aandringen onzerzijds vermocht niet 

de FVST-afvaardiging op haar beslissing te doen terugkomen. Gelet op dit nieuwe feit 

hebben we aansluitend de vertegenwoordigers van de drie andere federaties 

gecontacteerd en geïnformeerd naar hun bereidheid om in deze gewijzigde situatie 

alsnog aan de focusgroep deel te nemen. Deze bereidheid bleek unaniem en bijgevolg 

werd beslist de focusgroep zoals gepland op 14 juni 2000 te laten plaatsvinden met de 

overige deelnemers6. 

 

Wij gingen ervan uit dat dit vrij spectaculaire nieuwe gegeven een dynamisch 

communicatie-element  kon zijn om de problematiek van interne meningsverschillen, 

krachtverhoudingen en strategieën te duiden in een opzicht dat verrijkend kon zijn voor 

het onderzoek en waardoor de principiële afwezigheid van twee participanten werd 

gecompenseerd. Hierbij speelde ook de overweging mee dat er wellicht een heel ander 

en meer open gesprek rond het gerezen conflict zou ontstaan in afwezigheid van de 

partij die omwille van dat conflict van haar deelname aan de focusgroep had menen te 

moeten afzien.  

 

Volledigheidshalve weze nog vermeld dat de tweede vertegenwoordiger van FAKREA, 

Fons Vrolix op de dag van de focusgroep om persoonlijke redenen verhinderd was, 

zonder enig verband met de afzegging van de FVST-delegatie. Uiteindelijk vond de 

focusgroep plaats met de overgebleven deelnemers en met mezelf als moderator. 

                                                 
5 en – mede gelet op het tijdstip van het jaar – ook enigszins gezellig en aantrekkelijk was gelegen én tegelijk 
makkelijk bereikbaar 
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7.3.3. Structuur en schema van de focusgroep. 

 

7.3.3.1. Interviewstructuur focusgroep Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater. 

 

De interviewstructuur van deze focusgroep bestond uit vijf delen: 

 

- in het eerste deel werden een reeks vragen gesteld over de evaluatie door de 

aanwezigen van het nieuwe ontwerp AKB-decreet.Daarbij worden aspecten 

aangekaart als verwachtingen, angsten,bezorgdheden 

 

- in het tweede deel werd gepeild naar de wijze waarop volgens de respondenten de 

visie en wensen van de sector kenbaar werden gemaakt aan de overheid en welk 

resultaat dat volgens hen heeft gehad 

 

- in het derde deel kregen de respondenten uitvoerig de gelegenheid om, terugblikkend 

op enkele maanden ervaring in de Stuurgroep, hun meningen te formuleren over hoe 

in de praktijk de levensbeschouwelijke schotten tussen de federaties zouden kunnen 

verdwijnen in uitvoering van het nieuwe decreet. Daarbij werden items aangekaart 

als eigenheid (verdwenen of aangescherpt door de fuseringsoperatie?), 

zuilgebondenheid, pluralisme, en gevoeligheden verbonden aan de concrete 

invulling van de nieuwe structuur 

 

- in het vierde deel werd aan de aanwezigen gevraagd hoe zij de problematiek van het 

totstandkomen van een  “schotloos” eenheidsverbond denken te communiceren naar 

de vrijwilligers en naar het veld (de kringen) 

 

- het vijfde deel tenslotte vraagt de respondenten naar hun meningen over de rol die 

door het nieuwe decreet wordt toegekend aan het VCA  

 

 

 

                                                                                                                                                         
6 het belang van de effectieve respons in verhouding tot de toegezegde respons is een aspect dat bij het toepassen 
van de focusgroep-methodologie al te vaak verwaarloosd wordt, cf. Vaughn 1996: 99 
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7.3.3.2.Interviewschema focusgroep Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater 

 

Inleiding 
 
- korte bedanking door de onderzoeker, Roger Rennenberg 
- bondige herhaling van het opzet van het onderzoek en de plaats van deze focusgroep 
- herinneren aan de toestemming van de aanwezigen, reeds eerder gegeven, om het gesprek op 

band op te nemen 
 
Structuur van het groepsgesprek toelichten: 
 

          - introductie: de respondenten wordt gevraagd zichzelf kort te situeren 
- vijf inhoudelijke delen: 

1. evaluatie van het nieuwe AKB-decreet 
2. communicatie visie/wensen van de sector naar de overheid 
3. verwachtingspatroon schotloos werken op basis van ervaringen in de Stuurgroep 
4. communicatieproblematiek eenheidsverbond naar de vrijwilligers en naar het veld 
5. visie op de positie van het VCA volgens het nieuwe decreet 

- duur van het gesprek: ongeveer anderhalf uur 
 
Deel 1: Hoe evalueren jullie het nieuwe AKB-decreet?  
 
1.1 Welke verwachtingen hebben jullie?  
1.2 Wat zijn jullie angsten en zorgen? 

 
Deel 2: Hebben jullie (en hoe?) geprobeerd de visie/wensen van de sector kenbaar te maken aan 
de overheid? 
 
2.1 Via welke gesprekspartner? 
2.2 Hoe verlopen? 
2.3 Resultaat? 
 
Deel 3: Het decreet heft de schotten tussen de bestaande federaties op: hoe zien jullie dit na 
enkele maanden ervaring in deze Stuurgroep in de praktijk functioneren? 
 
3.1 Behoudt men zijn eigenheid of geeft men ze op? 
3.2 Wordt het gevoel van eigenheid niet aangescherpt door deze fuseringsoperatie? 
3.3 Hoe gaat men daarmee om: dynamisch pluralisme, eenheidsworst of een onderhuids 
doorbestaan van de huidige federaties? 
3.4 Zou men de eigenheid eventueel kunnen recupereren op provinciaal vlak? Is dit wenselijk? 
3.5 De concrete invulling van de nieuwe structuur: welke gevoeligheden duiken hierbij op? 
3.6 Is het zuilgebondene nog aanwezig in het veld? 
 
Deel 4: Hoe denkt u de toch niet eenvoudige problematiek van een “eenheidsverbond” te 
communiceren naar de vrijwilligers en naar het veld? Wat zou daar de impact kunnen zijn? 
 
Deel 5: Hoe staan jullie tegenover de aanwezigheid van het VCA in het nieuwe decreet? 
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7.3.4. Onderzoeksresultaten  

 

In bijlage 2 (Onderdeel Focusgroep) werd de eveneens zo letterlijk mogelijk7 uitgetikte 

tekst opgenomen van de focusgroep Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater. 

 

7.4. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

7.4.1.Methode 

 

De methode die we toepasten op de onderzoeksresultaten uit 6.3 en 7.3 is de 

interpretatief-fenomenologische analyse: “This involves the investigator engaging in an 

interpretive relationship with the transcript. While one is attempting to capture and do 

justice to the meanings of the respondent, to learn about his or her mental and social 

world, those meanings are not transparently available, they must be obtained through a 

sustained engagement with the text and a process of interpretation. This dual aspect of 

analysis is captured in the term ‘interpretative phenomenological analysis’, which I use 

to describe the way I work.” (Smith 1995: 18-19) 

 

We hanteerden de werkwijze zoals ze door J.A. Smith in zijn studie wordt beschreven 

voor de analyse van de interviews met maximaal zes personen.8 

 

De eerste fase bestaat uit een aantal stappen, waarbij de analyse reeds ligt in het 

interpretative werk dat de onderzoeker bij elke stap aan de dag legt9:  

 

1. herhaalde lectuur van de typoscripten waarbij in een van de marges nota wordt 

genomen van wat interessant lijkt in de uitspraken van de respondent(en) en ook in de 

mate van het mogelijke reeds samenvattingen, associaties, verbanden en eerste 

interpretaties door de onderzoeker worden genoteerd. 

 

                                                 
7 zie noot 2 
8 “The system outlined above works well with, for example, up to five or six participants” (Smith 1995: 21); in 
twee werken die expliciet aan focusgroepen zijn gewijd, wordt trouwens in  vrijwel identieke bewoordingen 
dezelfde inductief-analytische stap-voor-stap methode aanbevolen: Vaughn 1996:103-112 en Bloor 2001: 59 en 
62-72 
9 zie Smith 1995: 19-20 
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2. in de andere marge worden de belangrijkste thema’s aan de hand van trefwoorden 

(“key words”) genoteerd. 

 

3. deze thema’s  worden nadien afzonderlijk genoteerd, waarbij eventuele clusters en 

hoofdthema’s (“master themes”) worden onderscheiden. 

 

4. vervolgens worden de overkoepelende thema’s – met desgevallend onderliggende 

subthema’s – die het best de opvattingen van de respondent(en) weergeven, op een 

hoofdlijst (“master list”) samenhangend geordend.  

 

5. in een afrondende stap wordt een verwijzingssysteem opgesteld om te refereren aan 

de vindplaats in de typoscripten van (geciteerde) passages, die de onder 4 vermelde 

(hoofd)thema’s illustreren.10 

 

In een volgende fase worden de resultaten van deze stapsgewijze analyse uitgeschreven. 

De lijsten met overkoepelende thema’s uit stap 4 vormen het stramien voor het rapport: 

“moving from the master themes (in the form, for example, of a table or a set of indexed 

files) to a write-up, (…) translating the themes into a narrative account. What are the 

interesting or essential things to tell our audience about this/these respondent(s)? (…). 

What you are doing here is using the table or index of themes as the basis for an account 

of the participants’ responses. Whichever level of analysis emerged, this section will 

take the form of your argument interspersed with verbatim extracts from the transcripts 

to support your case. Good qualitative work clearly distinguishes between what the 

respondent said and the analyst’s interpretation or account of it.” (Smith 1995: 23-24) 

 

7.4.2. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

De onder 7.4.1. beschreven werkwijze stelde ons in staat in de individuele interviews en 

in de focusgroep, vier overkoepelende thema’s met een flink aantal subthema’s te 

onderkennen, die we achtereenvolgens behandelen. 

 

                                                 
10 wij verwijzen naar de bladzijde van de  bijlage 2 (CD Rom)  “Teksten interviews” en vermelden vervolgens de 
initialen van de respondent, voorafgegaan door een F wanneer het om de focusgroep gaat, en gevolgd door een 
getal dat aangeeft de hoeveelste repliek van deze respondent op de betreffende pagina wordt bedoeld 
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7.4.2.1. De impact van het ontwerpdecreet  

 

7.4.2.1.1. Impact op de stafmedewerkers 
 

Zullen een belangrijke rol gaan spelen wegens het accent dat het decreet legt op de professionalisering, ze 
zullen de taak van de vrijwilligers in grote mate overnemen LV1/4 
 
Stafmedewerkers hopen een beroep te kunnen doen op externen om hen in de 
professionaliseringsopdracht bij te staan LV1/4 
 
Grote bereidheid bij de stafmedewerkers om samen te werken LV5/3 
 
Het zal voor de nieuwe organisatie gemakkelijker zijn om de basis te bereiken omdat een groter aantal 
professionelen gemakkelijker naar de basis kunnen toewerken FK12/2 
 
Een herschikking van functies en taken in overleg met het nieuwe bestuur (werkgever) en de werknemers 
(de professionelen) die nu een nieuw secretariaat gaan vormen, is nodig FK12/1 
 
Bundeling van krachten en van mensen is positief HD20/4, 21/1 
 
Nu is kwaliteitbevordering bieden moeilijk wegens geen geld en geen tijd, hopelijk verandert dit HD23/7 
 
De huidige opdracht van de professionelen is wat onduidelijk BS 42/1, 2 
 
De huidige opdracht omvat zowat alles HD20/4, 21/1 
 
Er zullen meer nadrukkelijke verwachtingen aan de professionelen worden gesteld – omwille van de 
professionalisering – waardoor zij zwaarder zullen moeten wegen op het hele gebeuren, ook op het 
vertegenwoordigingsvlak BS42/2 
 
Met meer inhoudelijk en beleidsvoorbereidend werk BS42/2 
 
Er is nood aan uitbreiding van de professionelen met externe competentie (bv. dramaturgen) BS53/2 en 
ook technologische (burotica) BS42/2 
 
Een grotere pool van medewerkers ten gevolge van de schaalvergroting werkt wellicht 
kwaliteitsbevorderend naar professionele ondersteuning toe PW57/4 
 
De professionelen zullen meer afdelingen moeten begeleiden PW58/1 
 
Uit het terechtkomen in een grotere organisatie volgt dat men meer gespecialiseerd zal moeten gaan 
werken, opdelen om meer specifieke taken uit te voeren SE70/4 
 
Bepaalde taken zullen moeten worden afgestoten SE71/2 
 
Wensen voor de groepen te blijven werken, met aanspreekpunten SE71/2 
 
Niet beperken tot de kwalitatief goede groepen SE72/2 
 
Professionele staf is nodig om professioneel te werken AG83/1 
 
De stafmedewerkers zijn zo goed op de hoogte dat ze zo beslissend gaan werken t.o.v. de 
(bestuurs)vrijwilligers AG93/5, 94/1 
 
Welke vrijwilligers gaan voldoende tegengewicht vormen voor een professioneel secretariaat dat zo’n 
zware stempel zal drukken? Wie zal een voldoende inbreng hebben om daar een serieuze rol te spelen 
BS42/2, 43/1 
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7.4.2.1.2. Impact op de vrijwilligers ( zowel kadervrijwilligers als veldwerkers) 

 
Voor de vrijwilligers een probleem omdat hun taak door de professionelen zal worden overgenomen 
LV1/4 
 
De functie van de vrijwilligers zal opnieuw moeten worden ingevuld; proberen hen te motiveren voor 
contact met de groepen, bezoek aan de groepen LV9/1 
 
Men zal bestuurlijk deskundige bestuursvrijwilligers nodig hebben met de nodige disponibiliteit FK12/1 
 
Door de fusie zullen er vanzelfsprekend minder bestuursfuncties voor vrijwilligers nodig zijn, op de duur 
ook op het provinciaal niveau, maar de meesten zijn wel gediend met een aflossing van de wacht  FK12/1 
 
Ook voor AG mogen de jongeren gerust overnemen, ook al zal hij dan wel in het begin “een beetje 
ambetant lopen” AG94/4 
 
VS heeft moeite met terugtreden: het mes op de keel, met rug tegen de muur VS32/2 
 
In het begin had KNTV het niet begrepen op de idee van een fusie VS32/2 
 
Er leeft weinig belangstelling voor het nieuwe bestuur, misschien bij de jongeren van 50 jaar VS36/3 
 
De nieuwe organisatie ligt problematisch bij de vrijwilligers HD21/5, 6 
 
Omdat het decreet naar professionalisering streeft kunnen de vrijwilligers niet alles blijven doen HD27/5 
 
Veldvrijwilligers zouden kunnen afhaken omdat hun link met de federatie wegvalt BS44/2 
 
Vrijwilligers zijn erg nodig om een netwerk van contacten te onderhouden BS46/2 
 
Er zullen veel vrijwilligers afhaken omdat ze zich niet meer thuis voelen in de nieuwe structuur BS52/2 
 
Angst dat vrijwilligers bovenlokaal zullen afhaken omdat weinigen zich geroepen zullen voelen zich te 
gaan inzetten voor een nieuwe structuur, die niets betekent zonder naam BS52/3 
 
BS vindt het vreemd dat er van de vrijwilligers geen reactie komt op de aanwezigheid – voorzien in een 
ontwerpnota van de stuurgroep – van stafmedewerkers in de beleidsorganen BS55/4, 56/1 
 
Grotere afstandelijkheid tegenover beide soorten vrijwilligers wegens de schaalvergroting PW57/4, 58/1 
 
Men mag de vrijwilliger in het plaatje niet vergeten, zeker niet het middenkader PW58/1 
 
Vrijwilligers in de bestuursorganen hebben het moeilijk met de fusie voorzien in het decreet SE71/1 
 
De vrijwilligers zouden door de professionele staf in de hoek kunnen worden geduwd AG83/1 
 
De vrijwilligers zijn de mediatoren tussen de kringen en de staf van professionelen,  ze vormen de 
middenmoot als go-betweens AG83/3, 84/1 
 
Voor AG zijn de vrijwillgers ook de controleurs van de eigenheid en van de inhoudelijke aspecten 
tegenover de professionelen, de administratieve specialisten AG88/6. Wat PW hierover zegt, komt  -  
hoewel anders en vanuit een ander perspectief geformuleerd – vrijwel op hetzelfde neer PW58/1, 68/3 
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7.4.2.1.3. Impact op het veld (de kringen) 

 
Het veld is niet integraal in kwaliteitstoneel geïnteresseerd maar ook in het sociaal aspect LV2/2 
 
De kringen zijn geïnteressseerd in het krijgen van de service die ze nodig hebben LV4/1 
 
Fusie zal in de praktijk de eerste jaren moeilijk liggen bij de kringen LV5/1 
 
Het veld moet een aanbod krijgen dat voor alle mensen bereikbaar is; de belangrijkste taak is niet over de 
hoofden van het veld heen te praten LV7/2 
 
Het aanbod moet voldoende genuanceerd zijn LV10/2 
 
De basis vraagt steeds meer om kwalitatieve ondersteuning onder druk van het publiek LV4/1 
 
Volgens FK zullen de kringen in de dorpen, wijken, parochies en steden weinig of geen verschil merken 
FK12/2 
 
In het nieuwe decreet wordt het kwantitatieve (zoveel mogelijk groepen aansluiten) vervangen door een 
omgekeerde beweging naar kwaliteit waarmee de nieuwe federatie naar het hele veld moet gaan FK14/5, 
15/1 
 
Jan Modaal wil ook meer en meer kwaliteit FK15/3 
 
De groepen zullen de vruchten van de fusie plukken maar ze weten het nog niet; ze zijn wellicht ook niet 
zo in de kwaliteitszorg geïnteresseerd HD24/2 
 
Er moeten twee soorten groepen vrij kunnen bestaan: amusement en hogere aspiraties, en vrij kunnen 
kiezen of ze ondersteund willen worden of niet HD24/5, 6, 28/5, 6 
 
De afstand tot één grote federatie zou drempelverhogend kunnen werken HD24/7, 25/1 
 
Toneelverenigingen trekken zich weinig aan van een verbond, hebben het ook niet echt nodig VS33/1 
 
BS weet niet of de dienstverlening beter zal worden; je moet zo dicht mogelijk bij de verwachtingen 
aanleunen BS45/1 
 
De schaalvergroting houdt risico’s in om dingen uit te bouwen waar het veld geen boodschap aan heeft 
BS45/2 
 
BS onderscheidt twee soorten groepen: amusements- en semi-professionele BS45/2, 46/1 
 
PW heeft angst dat de zwakkere groepen bij een doorgedreven personalisering niet of minder aan de bak 
gaan komen PW59/2 
 
PW onderscheidt binnen het veld een sterke spanning tussen semi-professionele groepen en zeer 
amateuristische groepen PW59/1, 61/1 
 
Wat kan de meerwaarde van de nieuwe organisatie zijn voor diegenen die wel meekunnen, want zij 
hebben de weg al gevonden naar ondersteuning, opleiding enz. PW61/1 
 
Op het microniveau moet men rekening houden met een aantal particuliere gevoeligheden van de groepen 
en de individuen daarin PW65/2 
 
Volgens SE ligt het veld er niet wakker van SE70/4, 71/2 
 
Het veld is bezig met toneel of met amusement SE73/2 
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Volgens SE is de ontmoetingsfunctie belangrijk voor sommige groepen en moet het vormings- en sociaal-
cultureel werk daar blijven belang aan hechten SE72/1 
 
Volgens AG ligt voor de kringen het accent meer op dienstverlening AG82/3, 83/1 
 
Het al dan niet voorlopig behouden van de provinciale structuren van de huidige verbonden wordt door 
alle respondenten uit de amateurtoneelsector naar voren gebracht als een oplossing om het afhaken van 
vrijwilligers tegen te gaan FK12/2, HD29/1, VS33/1, BS52/4, 53/1, PW58/1, SE71/1, AG84/2 
 
Op het provinciaal niveau lagen de deputés dwars waardoor er weer een trend op gang is gekomen om de 
provinciale verbonden te laten bestaan, de administratie en het kabinet zien dat niet zitten en zullen ervoor 
zorgen dat dit binnen hun structuur onmogelijk is GvH127/1  
 
 
7.4.2.2. Evaluatie ontwerpdecreet in de focusgroep 

 
Angst voor de grootschaligheid en voor de moeilijkheidsgraad om er structuren voor te creëren F/BS95/1 
vandaar het belang van het contact met de lokale groepen F/MH95/1 en van de regionale en provinciale 
structuren F/FK96/1 
 

7.4.2.2.1. Zouden de federaties spontaan tot een vorm van samenwerking zijn gekomen? 

 
Er was blijkbaar toch overheidsinitiatief nodig F/BS99/1, F/MH99/1 
 
Niemand zou zijn nek uitsteken F/HD99/1 
 
Het zou langzamer gebeuren F/BS99/2 
 
Zonder decreet zou het nog vier tot vijf jaar duren F/RvG99/3 
 
Samenwerkingsverbanden misschien wel maar verbonden opheffen niet F/BS99/3, F/FK99/5 
 

7.4.2.2.2. Visie van de respondenten op de intenties van de overheid 

 
Niet in de eerste plaats ontzuiling, wel vergemakkelijken van overheidscontrole F/RvG96/2 
 
Initiatief mogelijk afkomstig van de administratie om haar werk te verlichten F/RvG97/1 
 
Wellicht vanuit de adminstratie afkomstig F/BS97/2 omdat er tijdens de vorige regering al over 
gesproken werd F/FK96/2, 98/1 
 
Omwille van het financieel aspect: zonder nieuw decreet zou de financiering van de huidige federaties op 
termein onbetaalbaar zijn F/LV97/1 
 
De overheid heeft volgens F/RvG97/2 nooit wakker gelegen van de kwaliteitsnorm zoals de federaties die 
zien 
 
Er zit een deel politiek opportunisme in van de huidige minister voor wie ontzuiling past in het profiel 
van VU, AGALEV, VLD F/BS100/1 en die zich niet kan veroorloven te mislukken F/FK100/1 
 
De overheidsadministratie is naar eigen zeggen verantwoordelijk voor de idee van een hervorming, die 
onder de vorige minister politiek niet haalbaar was, maar wel bij de huidige die de pluralistische toer wil 
opgaan en de verzuiling waar zij niet nuttig is zoveel als mogelijk wil terugdringen; daarbij kwam nog dat 
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de sector weinig geld kreeg en er nu meer middelen ter beschikking kwamen die het mogelijk maakten de 
hervorming te realiseren GvH124/2 
 
 

7.4.2.2.3. Volksopvoeding, cultuurspreiding, vrijetijdsbesteding of amusement 
 
Afgezien van de kleine nuances omtrent de precieze plaats die men het amateurtoneel als onderdeel van 
de amateurkunstbeoefening toedeelt (FK plaatst amateurtoneel bij cultuurspreiding FK15/2; PW58/3 ziet 
geen tweespalt volksontwikkeling- vrijetijdsbesteding meer, amusementstheater is ook 
volksontwikkeling) zijn alle respondenten het er in meer of mindere mate over eens dat amateurtoneel als 
amusement een plaats heeft naast het amateurtoneel met artistieke kwaliteitsaspiraties. Hieraan koppelt 
men de bedenking dat met het accent op kwaliteitsverbetering en professionalisering van de sector – zoals 
door het decreet opgelegd – zich hier problemen kunnen voordoen met betrekking tot het aanbod naar het 
veld. Het is van belang een aanbod te creëren dat aan de reële behoeften van het veld tegemoet komt en 
dat het veld tegelijk zo ruim mogelijk bestrijkt, dus zowel amusements- als kwaliteitstoneel kan 
aanspreken. FK15/1, 3 
 

7.4.2.3. Problematiek van verzuiling en eigenheid 

 
Volgens LV is er geen probleem van eigenheid bij de bestuurders maar van onbetaalde zitjes LV5/6 
 
Wat kan nog de eigenheid van de vier federaties zijn? Ze doen ongeveer hetzelfde en de historische 
levensbeschouwelijke grondslag is niet meer sterk aanwezig LV6/1, 2 
 
Eigenheid is vooral aanwezig op het niveau van de bestuurders LV4/1 
 
Er zijn in het verleden geen spontane stappen naar samenwerking gezet; dit heeft te maken met de 
leeftijdstructuur van de bestuurders die wel nog in de kastjes van de verzuiling zitten; dit vormt een 
probleem voor de eerstkomende jaren LV7/1 
 
Eigenheid is voor FK een moeilijk begrip. Wellicht belangrijk maar FK kan niet vatten wat ze vandaag de 
dag is FK13/2 
 
De federaties sluiten vandaag minder dan vroeger aan bij een verzuilde maatschappij FK13/2, 3 
 
De verschillende eigenheden zouden bevruchtend moeten werken, zodat er gezamenlijk iets totaal nieuws 
kan ontstaan, met respect voor het verleden maar ook met de blik vooruit FK13/4, 14/1 
 
Voor FK is de pluralistische aanpak een onvermijdelijk proces: het volstaat niet de schotten te lichten; 
men komt binnen met wat men in huis heeft, traditioneel overgeleverd en in min of meerdere mate nog 
actief aanwezig. Van daaruit moet een nieuwe identiteit worden gemaakt, groeiend vanuit de bestaande 
identiteiten en zich manifesterend naar het hele brede maatschappelijke bestel FK14/3 
 
Nu is het invullingsproces bezig en dat verloopt niet zo makkelijk omdat er gevoeligheden, eigenheden 
die bestaan, beginnen op te borrelen FK17/1 
 
De komst van het ontwerp van decreet heeft binnen het NVKT de discussie stop gezet over het al dan niet 
behouden van de term christelijk in de naam van de federatie. Bij de bespreking ervan waren er mensen 
tegen met het, volgens FK niet afdoende, argument dat zolang er een christelijk syndicaat, mutualiteit en 
partij bestaat, er ook plaats moet zijn voor een christelijk toneelverbond FK18/5 
 
Lokale groepen en individuen moeten hun achtergrond en hun eigenheid, vertaal dat dan door filosofische 
en ideologische opvattingen, niet afzweren. Maar de bovenstructuur heeft geen ideologie nodig FK19/1 
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Hoewel moeilijk te definiëren is eigenheid een groot probleem bij de bestuurders; het ligt emotioneel, 
ondanks het feit dat KNTV een neutrale pluralistische organisatie is, en tegen haar verwachtingen in zijn 
deze gevoeligheden aangewakkerd bij een aantal mensen HD26/3, 6 
 
Het KNTV wordt soms liberaal genoemd, maar kleeft toch geen kleur of partijpolitiek aan VS37/5, 38/1 
 
FAKREA komt uit een zuil en dan nog eens uit een standenorganisatie met een gans geïntegreerd systeem 
tot en met het beleid. Dat tekent toch wel een en ander van de groepen. Sommigen zijn nog zeer 
nadrukkelijk lid van de plaaselijke KWB-afdeling en vaak nog een stuk verzuild BS47/3 
 
Volgens BS hebben zijn “christelijke broeders” die dus de meerderheid vormen gelijkaardige situaties. 
Vlaanderen heeft een erg katholiek verleden en dat tekent toch ook een aantal toneelgroepen nog vandaag 
BS47/4 
 
De fusieproblematiek wakkert volgens BS de gevoelens van eigenheid aan: er is een nadrukkelijke strijd 
losgebarsten om de verdeling van de topmandaten die te maken heeft met het verleden, met eigenheid, 
met de Antwerpse situatie BS50/3 
 
De discussie gelijkwaardigheid, met een evenredige vertegenwoordiging in de komende beleidsorganen, 
versus gelijke vertegenwoordigingen, zoals in de stuurgroep, is aan bod gekomen en toont aan dat er veel 
blijft leven van die eigenheid, waarbij ook het tevreden stellen van de achterban wordt betrokken BS51/1 
 
De aandacht van FAKREA voor vormingstoneel  en werken rond maatschappelijke thema’s in de groepen 
die uit de KWB zijn ontstaan  en waarvan er vele voor het amusement toneelspelen om de kas te vullen, 
in de nieuwe federatie willen inbrengen  is in die zin ook op de rand van het levensbeschouwelijke BS51 
 
Zich ergens thuis voelen, er invloed hebben en mensen kennen is, wanneer het onder gelijkgezinden 
plaats vindt, verzuiling. De mensen voelen er zich goed bij en de nieuwe structuur zal niet meer datzelfde 
kunnen bieden BS52/3 
 
Dit is ook het probleem van de tussenstructuren waarin veel vrijwilligers functies hebben met 
bevoegdheid. Je kan mensen maar mobiliseren als je ze inspraak geeft, een plaats in de hele 
besluitvorming. Het heeft ook allemaal met macht te maken BS53/1 
 
De eigenheid van FAKREA is niet exclusief levensbeschouwelijk. Ze ligt in het schotloos werken met 
aangrenzende sectoren binnen de groter sociaal-culturele beweging KWB. PW ziet in dit geïntegreerd 
samenwerken een meerwaarde die niet zou mogen verloren gaan. Een tweede kenmerk is de 
laagdrempeligheid, de zorg voor de zwakken die niet mee kunnen in de kennismaatschappij PW61/1 
 
Het decreet Anciaux verkokert volgens PW binnen een werksoort, sluit AKB binnen zichzelf op, met 
projecten als enige doodlopende uitweg omdat op basis van projecten geen bestendigheid wordt 
verkregen PW61/1 
 
PW ziet een breuklijn in de dualisering van de samenleving: diegenen die meekunnen en diegenen die 
niet meekunnen. Deze breuklijn is niet meer levensbeschouwelijk katholiek of niet-katholiek, maar 
eigenlijk toch nog wel ideologisch PW59/1 
 
Het kan een probleem worden voor de medewerkers van de nieuwe organisatie, indien ze het 
spanningsveld tussen de sterkeren en de zwakkeren in de maatschappij erkennen, ze een soort dubbele 
mission statement voor hun organisatie zullen moeten ontwikkelen PW62/1 
 
PW is niet zo optimistisch over de output van het decreet omdat het niets oplost in verband met 
maatschappelijke uitdagingen PW61/1 
 
De visie achter het decreet zou wel eens een zeer problematische kunnen zijn, een louter beheersmatige 
visie vanuit de overheid: technische dingen als meerjarenplannen enz.. met weinig of geen impulsen naar 
inhoud of visieontwikkeling. De overheid moet wel beheren maar je verwacht toch ook wel wat 
inhoudelijke input. Je mag alles niet meer vanuit een verzuild perspectief bekijken, maar wat is het 
nieuwe project? Welk bindteken creëer je? PW64/2 
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De vraag welke bijdrage de amateurkunsten rond grote maatschappelijke thema’s kunnen leveren hoeven 
niet persé levensbeschouwelijk geduid te worden. Het finale antwoord ligt in het individu en zal dus altijd 
een levensbeschouwelijk antwoord zijn PW65/1 
 
Op microniveau gelooft PW de cowboyverhalen niet van de andere federaties dat men niet meer verzuild 
zou zijn en dat dit geen rol meer speelt. Men zal dus om slaagkans te hebben grote omzichtigheid aan de 
dag moeten leggen PW65/2 
 
De mensen zijn wel bereid, vermits hun identificatie met organisaties en instituten kleiner wordt, de 
klassieke verzuiling te doorbreken als je hen een goed alternatief biedt. Een actueel inhoudelijk project 
dat niet zuilgebonden is, maar wel waarden bevat PW65/2 
 
Conclusie PW m.b.t. de fusie: genuanceerd naar de slaagkansen om er geen grijze massa van te maken, 
maar met veel zorg dat het wel eens een grijze massa zou kunnen zijn, omwille van de benadering en 
omwille van de dingen die intrinsiek in het decreet zitten PW66/1 
 
Het mag een pluralistische federatie zijn als het maar een waardevol project is PW68/3 
 
We denken door deze oefening na over onze inhoud PW68/4 
 
Eigenheid is voor de bestuursleden een aspect van de werking volgens eigen accenten en eigen noden 
SE73/1 
 
In de FVST is met de jaren afstand genomen van partij-ideologieën. De artikels in het tijdschrift Gong 
geven misschien nog indicaties SE74/1 
 
Verzuiling werd in stand gehouden door de politieke partijen omwille van het kiezerspotentieel SE74/2 
 
Het probleem van de vorming van de bestuursorganen: binnen de stuurgroep is men vertrokken van de 
bestaande structuren om een nieuwe structuur te maken. Men wil daar geen evenwaardigheid en geen 
gelijke verdeling van de zitjes. SE76/1 
 
De argumentatie daarvoor wordt gezocht in het verkoopbaar maken aan de achterban, wat voor SE een 
drogreden is. Men schermt ermee dat het veld belang zou hechten aan de vertegenwoordiging in de 
nieuwe organisatie SE77/1, 3, 6 
 
Het gaat toch niet op dat men de belangen van de vroegere organisaties naar voren tracht te brengen en 
probeert te beklemtonen SE78/1 en evenmin het bij voorbaat claimen van de functies voorzitter en 
ondervoorzitter SE79/1 
 
Het ideologisch aspect is verzwakt, hoewel bij de FVST toch geen typisch ideologisch christelijk 
overtuigden binnenkomen, wel alles wat zo meer vrijzinnig is AG82/3 
 
AG vond oorspronkelijk dat de eigenheid moest bewaard blijven want hij gelooft dat er nog steeds sterke 
ideologische verschillen bestaan tussen de mensen en dat die niet verdwijnen door de schotjes op te 
trekken AG84/2 
 
AG vraagt zich af hoe het decreet toelaat te structureren en/of de provinciale federaties in een eerste fase 
niet met hun eigenheid kunnen bewaard blijven AG84/2 
 
AG is een beetje beducht voor het door elkaar mengen van vanalles, ook de macht waardoor op de duur 
niemand nog iets weet en je depolitisering krijgt AG85/1 
 
Dat de fusie het besef van eigenheid versterkt, is volgens AG eigen aan de dialektiek der dingen. Wanneer 
iets gaat verdwijnen, begint men erover na te denken AG85/2 
 
De federaties waren verzuild tot ongeveer tien jaar geleden maar dan is het levensbeschouwelijk-
ideologisch aspect verminderd AG88/3 
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Pluralisme: er moet tolerantie zijn, maar de subculturen uit onze eigen gemeenschap mogen toch niet 
worden weggehaald. Er bestaan nu eenmaal verschillen. De eigenheid mag niet verloren worden AG92/1 
 
AG is voor eenheid in verscheidenheid AG92/2 
 
Het besef van eigenheid is aangewakkerd geworden door de besprekingen in de stuurgroep FK14/1, 17/1, 
HD26/6, BS49/2, PW68/3, SE72/3, 73/1, AG85/2 
 
Volgens GvH zijn de nationale voorzitters in hun denken vooruit op hun groepen en hun (provinciale) 
structuren GvH127/2, 3 
 
De Hoge Raad en Volksontwikkeling zijn veel minder pluralistisch en de administratie heeft daar hard 
moeten lobbyen om het decreet erdoor te krijgen, omdat men er een ontzuilend model voor de 
Volksontwikkeling in vreesde GvH128/1 
 
Volgens GvH is een deel van de koek behouden in de eerste ronde belangrijker dan de discussie over 
ideologische-filosofische onderscheiden GvH129/1 
 

7.4.2.4. Eigenheid bekeken in de focusgroep 

 

7.4.2.4.1. Algemeen  
 
De nieuwe organistatie mag geen ‘cohabitation’ worden F/RvG101/1, F/FK101/1 
 
Verlies ervan geeft veel meer weerstand bij de vrijwilligers F/LV101/1, 102/2 
 
Waar het sociaal aspect primeert op het artistieke, zal dit nog langer blijven leven, dit is gebonden aan het 
probleem van de te leveren hoofdkrachtinspanning F/RvG102/1 
 
Het zuilgebondene is toch nog wel op bepaalde plaatsen aanwezig F/RvG102/1, F/FK102/1 
 
De nieuwe organisatie moet zich niet te veel bezighouden met de complexe redenen waarom de mensen 
bijeen komen in groep, enkel het toneelaspect belangt haar aan F/BS103/2, F/RvG104/1, F/FK104/1 
 
Pluralisme is dat alles naast elkaar bestaat F/RvG105/2 niet tegen elkaar F/FK105/2 
 
 

7.4.2.4.2. Duiken bij het ontwerpen van de nieuwe structuur gevoeligheden op die te 

maken hebben met eigenheid? 
 
Men is het er vrij algemeen over eens dat een aantal ouderen zullen afhaken F106,107 
 
De gesprekken in de stuurgroep lopen wel eens op een incident uit F/FK107/6 
 
De groepen moeten op een “rechtvaardige manier” kwantitatief in de vzw vertegenwoordigd worden, en 
dat heeft enkel te maken met het numeriek aspect F/RvG108/2,3 
 
Gelijkheid in de stuurgroep  wordt niet doorgetrokken in de beleidsorganen van de nieuwe structuur 
F/BS108/1,2 want anders zou het niet haalbaar zijn F/FK108/2 
 
Er zijn volgens F/RvG112/3 in totaal misschien wel 7 of 800 christelijk geïnspireerde groepen wanneer 
men alle groepen samenneemt 
 
De startstructuur zal of men dat nu graag heeft of niet, noodzakelijkerwijze vanuit de zuilen moeten 
komen F/FK112/2 
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Betekenis van het kunnen verkopen aan de achterban: de provinciale geledingen zouden ook hun 
representativiteit in de nieuwe structuur claimen F/RvG114, F/FK114 
 

7.4.2.5. Evaluatie werkwijze stuurgroep herstructurering  
 
LV was voorstander van een andere weg, vertrekkend vanuit een nul-streepje situatie en met een neutrale 
externe begeleider; nu is men begonnen met eerst een structuur te bepalen en dan pas de inhoud. LV vindt 
dit verkeerd omwille van het gevaar een kopie te maken van de bestaande federaties. Omgekeerd zou men 
wellicht minder mensen sparen en waarschijnlijk met anderen rond de tafel zitten. LV8/1, 2 
 
LV betwijfelt of het binnen twee jaar zal lukken de structuren open te stellen voor onder andere mensen 
uit de nog op te richten regio’s. LV8/3 
 
In de interfederale stuurgroep was men het aanvankelijk niet eens over de fusieoptie, wat moeilijk lag in 
de aanvang. Nadien heeft men zich toch uitgesproken voor de fusie FK17/1 
 
HD was voorstander van alles weg en gewoon opnieuw beginnen, maar dat kan niet omwille van de 
verhoudingen tussen de federaties waarbij zitjes worden opgeëist in functie van de grootte. Echt gezond is 
dat eigenlijk niet HD29/5 
 
De achterban, dus het oude bestuur, is eigenlijk nog steeds wat negatief. Men is bang dat bepaalde 
mensen uit bepaalde federaties zullen proberen de macht naar zich toe te trekken HD30/3 
 
De verdeling van de posten voorzitter en ondervoorzitter dat zal nog wat worden VS38/2 
 
De samenstelling van de beleidsorganen is al een afwijking van het idee fusie, van de gelijkwaardigheid 
die zich in de stuurgroep wel uit. Het leek vanzelfsprekend om zeker in de startfase met een evenredige 
vertegenwoordiging in de beleidsorganen te werken, die voor NVKT maar aanvaardbaar was als zij de 
voorzitter mochten leveren. Deze aanvangsvisie wordt nu gecontesteerd BS54/1, 2 
 
BS betwijfelt of men met de mentaliteit “ieder zijn federatie”, die nu terug veld wint, uit de impasse gaat 
geraken en heeft nu meer twijfels dan in het begin BS56/1 
 
BS was voorstander van een externe begeleiding door een organisatiedeskundige BS55/1, 2 
 
Men zit inhoudelijk niet op één lijn en trekt zich dus terug in zijn eigenheid PW66/3, 67/1, 2 
 
Er zijn moeilijkheden rond structurele dingen en beheersmandaten PW66/2 
 
Het proces was gedoemd om uit te monden in een discussie over mandaten en macht omdat het ontwerp 
alleen maar over geld gaat PW67/2 
 
De begeleiding door een instelling als het CVA is fout omdat een instelling als het CVA dit niet kan 
begeleiden omwille van zijn verplichte neutrale positie naar inhouden PW67/2 
 
Problematiek VCA – CVA: is volgens AG altijd problematisch geweest, ook tegenover ICVA, met 
vermoedens van politieke betrokkenheid AG89/4, 5 
 
PW vreest dat dit binnen vijf à tien jaar tot een zodanige fragmentatie gaat leiden dat er of een nieuw 
decreet gaat komen of een zo grote divergentie dat je het niet meer samen kan krijgen PW68/1 
 
Zoals men zich nu opstelt verdedigt men een samenwerkingsverband en geen fusie SE79/3 
 
Het misbruikt eigenheidsgevoel ligt erin dat men onder het mom van we moeten met iets starten, dus 
kunnen we beter vanuit de bestaande structuren starten dan het allemaal te gaan opbouwen SE80/2 
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Ondanks het feit dat in de stuurgroep een gelijkwaardige verdeling werd aangenomen maakte men de fout 
een voorzitter aan te stellen die gelieerd is met één toneelfederatie. Men had beter een neutrale persoon 
genomen, een externe deskundige. SE80/3, 4 
 
De aanduiding van voorzitter en ondervoorzitter, en verder nog de directeur, zou democratisch moeten 
gebeuren en niet vooraf worden geregeld in een koehandel SE80/6 
 
Het directeurschap zou wel eens mee in besprekingen kunnen worden genomen wanneer de functies 
verdeeld worden en als zwijggeld dienen voor een bepaalde federatie SE81/2 
 
Er was wellicht nood aan externe professionele begeleiding AG87/2 
 
De stafmedewerkers hadden de begeleiding door een externe deskundige verkozen LV7/3, 8/1, HD29/5, 
BS55/1,2, SE76/1, 80/4 en worden daarin bijgetreden door twee bestuursleden. PW66/2, 67/2, AG87/2 
 

7.4.2.6. Evaluatie van het Nederlands model 

 
Is volgens LV mislukt: geen enkele veldwerker meer, geen belangstelling meer voor de sociale functie, 
enkel de artistieke is nog van tel via prachtige steunpunten met twee opdrachten: documentatiecentrum en 
kwaliteitsbevordering. De binding met de basis is volledig zoek LV9/2 
 
Is volgens FK te mijden omdat de overheid er het bestaande heeft afgeschaft en  zelf een nieuwe structuur 
heeft opgericht FK16  /3 
 
Het Nederlands model is te mijden omdat daar de feeling met de basis werd verloren en vervolgens 
waarschijnlijk een aantal beleidsfouten werden gemaakt HD27/7 
 
VS heeft toch angst voor het samenvoegen van organisaties en verwijst naar wat in Nederland is gebeurd 
waar het NCA gewoon ter ziele is gegaan VS34/1 
 
Het Nederlands model heeft met de opsplitsing tussen ondersteuning en vereniging kompleet het contact 
met het werkveld verloren en ook geen netwerk van vrijwilligers opgericht die op de hoogte waren van 
wat er aan dienstverlening mogelijk is en wat er leeft bij de groepen BS53/2 
 
Vooruitlopend op het beleid zou de nieuwe organisatie zich van een gigantisch professioneel 
ondersteuningscentrum in Anderlecht kunnen onderscheiden door een netwerk van vrijwilligers te hebben 
en daarmee het hele werkveld te bereiken BS53/2 
 
Het Nederlands model werkt te exclusief op het toeleveren van deskundigheid aan wie erom vraagt, het 
werkt teveel op vraagzijde en moet worden aangevuld met begeleiding. De nieuwe federatie moet, wil ze 
wat te bieden hebben, een meerwaarde realiseren voor de plaatselijke groepen. Dit kan onder meer 
gebeuren door een beetje pro-actief de groepen op te zoeken PW60/1 
 
In het Nederlands model zijn de groepen totaal aan hun lot overgelaten SE72/2 
 
Het Nederlands model is een te ver doorgedreven professionalisering die de mensen doet afhaken, en 
wellicht ook het ontbreken van de middenmoot AG90/4 
 
Professionalisering mag niet bevoogdend zijn. Ze legt teveel de nadruk op het theateraspect terwijl ook de 
sociale contacten belangrijk zijn AG 90/4, 5, 91/1 
 
 

7.4.2.7. Positie van het VCA volgens de respondenten 

 
Het VCA wordt unaniem door de respondenten als een problematisch gegeven gezien: naar het verleden 
toe trekt men in twijfel of VCA, daarvoor CVA, wel een functie had, aan een reële behoefte tegemoet 
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kwam waardoor het een bestaansreden kon hebben, naar de toekomst toe heerst onzekerheid over hoe het 
VCA zijn vage decretale opdracht gaat invullen en vervullen F/LV116/1, F/MH116/1, F/FK116/2,4, 
F/RvG117/4, F/HD120/1, F/MH120/1 
 
Het VCA zal een controlerende rol krijgen volgens F/BS116/1 
 
Het VCA vervult theateropdrachten die buiten zijn eigenlijke taak vallen F/BS116/2, F/RvG116/5, 
F/BS117/1, F/FK116/6 
 
Het VCA zou zich niet met toneel moeten bezighouden maar met de ondersteuning van de organisaties 
(kwaliteitszorg, boekhouding, sociaal secretariaat, automatisering) F/BS117/2, F/RvG117/1,2, F/FK117/3 
 
De toekomstige relatie wordt als onbekend F/MH117/1, mogelijk problematisch en betuttelend ervaren 
F/LV117/1, F/BS117/3 
 
Het VCA wordt gezien als een schakel tussen organisaties en overheid F/MH119/1 of zelfs als de 
overheid zelf F/RvG120/4, F/FK120/3, F/LV120/1 maar is geen ontzuilde overheid F/FK122/5, 123/1 
 
Het VCA zou een ondersteunende functie moeten gaan vervullen die het nu niet heeft F/LV121/1,3, 
F/BS121/1,2, of F/FK121/5,6 
 
De nieuwe organisaties moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur van het VCA F/FK123/2, 
F/LV123/2,3 
 
 
 
7.4.2.8. Communicatie  

 
Communicatie over de fusieproblematiek en de besprekingen daarrond wordt niet erg benadrukt door de 
respondenten. Twee stafmedewerkers en een bestuurslid vinden dit een taak voor de provinciale 
geledingen LV8/3, VS35/4, AG86/3, een stafmedewerker en een bestuurslid achten communicatie nodig 
eens men ver genoeg zal staan FK12/3, SE71/2 
 
Volgens GvH werden de groepen maar in geringe mate door de federaties bij de fusieoperatie betrokken 
en is de basis zeker en vast onvoldoende ingelicht GvH125/1, 3; 133/5 
 

 

7.5. Conclusies 

 

7.5.1. Algemeen 

 

Blijkbaar zijn alle ondervraagden – die hierover een standpunt innamen – het eens dat 

de schaalvergroting en de nadruk op professionalisering de stafmedewerkers ertoe 

zullen verplichten bepaalde zaken af te stoten, wat eventueel ten dele kan worden 

ondervangen door het aantrekken van externe specialisten als medewerkers van het 

nieuwe secretariaat, maar gelet op de financiële situatie wordt deze optie tegelijk toch 

betwijfeld. 
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Zij vrezen allen dat dit het afhaken van een groot deel van de vrijwilligers voor gevolg 

zou kunnen hebben, wat als een groot gevaar wordt gezien, vermits ook vrijwel iedereen 

een netwerk van vrijwilligers over Vlaanderen noodzakelijk acht om het hele veld te 

bestrijken van de ongeveer duizend bij de bestaande federaties aangesloten groepen én 

voor nieuwe die zich bij de organisatie in oprichting zouden kunnen aansluiten. Het 

mogelijk wegvallen van dit netwerk wordt des te meer gevreesd omdat men er een 

mogelijke compensatie in ziet voor het onderhouden van actief contact met het veld nu 

de stafmedewerkers zich meer met beleidsvoorbereidende en andere dergelijke taken 

zullen moeten inlaten. 

 

Door een aantal ondervraagden wordt bijgevolg nadrukkelijk de vraag gesteld of het 

veld er wel bij gaat winnen, of hoelang het gaat duren vooraleer dit (opnieuw) het geval 

is. Dit zou een verslechtering inhouden ten opzichte van de bestaande situatie, iets wat 

door niemand wordt gewenst. 

 

Het (voorlopig) in stand houden van de provinciale structuren van de huidige verbonden 

wordt door sommigen als een oplossing naar voor geschoven om een mogelijk, 

misschien wel massaal, afhaken van vrijwilligers tegen te gaan. Alle respondenten uit de 

amateurtoneelsector delen deze mening in min of meerdere mate.  

 

De vrijwilligers worden expliciet benadrukt in hun rol als mediatoren naar het veld door 

een aantal respondenten. 

 

De keerzijde van het accent op professionalisering en kwaliteitsbevordering wordt door 

alle respondenten gezien in het Nederlands model11, waar de middenmoot van 

vrijwilligers volledig buiten spel werd gezet en waar het nationaal steunpunt  zich nog 

enkel toelegt op het op verzoek aanbieden van expertise, zonder het veld zelf te 

benaderen, waardoor het Nederlands amateurtoneel volledig in de kou bleef staan met 

een eigen ongesubsidieerde vereniging naast de officiële stichting die zich vrijwel 

uitsluitend bezighoudt met het op verzoek ondersteunen van gezelschappen die zich in 

de praktijk reeds kwalitatief onderscheiden. 

 

                                                 
11 zie ook 7.2.3.1 
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7.5.2. Het belang van sociaal kapitaal 

 

Iedereen benadrukt de sociale functie die het amateurtoneel ook heeft en die zeker niet 

uit het oog mag worden verloren. Tegelijk realiseert men zich dat dit wellicht geen 

gemakkelijke opgave zal zijn. Aan de ene kant slaat de opdracht om te 

professionaliseren en aan kwaliteitsbevordering te doen niet erg goed aan bij kringen die 

vooral op amusement en sociaal contact zijn gericht. Aan de andere kant maakt een 

mogelijk afhaken van veel vrijwilligers, die zich minder betrokken zouden voelen bij 

een kleurloze eenheidsorganisatie, het onderhouden van het contact met dit deel van het 

veld nog moeilijker, temeer daar zowel de professionelen als hun bestuurders vrezen dat 

het nieuwe secretariaat er zelfs geen tijd meer voor gaat kunnen vrijmaken.  

 

De respondenten leggen er in dit opzicht vrij algemeen de nadruk op dat lang niet alle 

kringen in kwaliteit geïnteresseerd zijn. Zij wijzen in dit opzicht dan ook nadrukkelijk 

op de sociale functie van het amateurtoneel, die als evenwaardig aan de artistieke 

aspiraties moet worden beschouwd. 

 

Hieruit leidt men een dubbelheid af m.b.t. de opdrachtsverklaring van de nieuwe 

vereniging, die zich daarover zeer goed zal moeten bezinnen om het veld niet te 

verliezen. Bij alle respondenten leven hierrond heel wat vragen inzake de 

ondersteunende rol die door het decreetontwerp voor het VCA wordt voorzien. Idealiter  

zou men wensen dat het VCA (een deel van) de ondersteunende taken voor de nieuwe 

organisatie op zich zou nemen om de stafmedewerkers voldoende tijd te kunnen laten 

vrijmaken voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers om het 

contact met de basis te bewaren.  

 

De slaagkans van de nieuwe organisatie wordt structureel afhankelijk gezien van de 

mogelijkheid om een netwerk van vrijwilligers te behouden of terug op te bouwen 

m.h.o. op het contact met de groepen, en inhoudelijk van het op een passende manier 

inspelen op het spanningveld tussen toneelambities en sociale functie van de groepen. 

Hierover zijn alle respondenten uit de amateurtoneelsector het eens. 
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7.5.3. Bereidheid tot en vormen van samengaan 

 

Uit vrijwel alle tussenkomsten blijkt de financiële drijfveer (de vroegere subsidies 

vermeerderd met 10% en 5 miljoen extra) de hoofdmotivatie te zijn geweest om voor de 

fusieoptie te gaan en niet voor een geheel of gedeeltelijk samenwerkingsverband. Aan 

de andere kant wordt de financiële ruimte wel gerelativeerd voor wat de 

overheidsinspanning betreft: de overheid zou minstens evenveel moeten uitgeven om de 

huidige federaties met hun huidige opdrachten zoals bepaald door het AKB-decreet uit 

1991, draaiend te houden. Maar tegelijk laat men het geld nu toch niet graag ontglippen. 

 

Wij krijgen de indruk dat men mentaal evenwel dichter bij het samenwerkingsverband 

staat. Dit blijkt enerzijds uit de aanvankelijke optie van het KNTV, die echter door de 

andere partners werd geweigerd, en uit de incidenten rond de vertegenwoordiging en de 

invulling van de mandaten in de bestuursorganen van de organisatie in oprichting. De 

kritiek van de stafmedewerkers en van sommige beheerders op de gevolgde weg en het 

aangenomen uitgangspunt van de bestaande federaties met hun (numerieke) 

machtsverhoudingen wijzen ook duidelijk in die richting. Wat er uiteindelijk als 

startconstructie uit de bus is gekomen (zie hoofdstuk 5) heeft volgens ons dan ook alle 

aspecten van een verkapt samenwerkingsverband. Of dit in de toekomst anders zal 

worden en hoeveel tijd dit eventueel zal vergen, wordt door een aantal ondervraagden 

met weinig optimisme bekeken. 

 

De vier stafmedewerkers benadrukken dat ze het opstarten vanuit de bestaande 

structuren, het maken van een kopie ervan, om mensen te sparen, niet de beste 

benadering vonden, maar wellicht de enige haalbare. Een andere aanpak (“tabula rasa”, 

”van nul beginnen” enz.) ware volgens hen beter geweest. In dit opzicht hadden de 

stafmedewerkers ook de begeleiding door een externe deskundige verkozen. Ze worden 

daarin bijgetreden door twee bestuursleden.  

 

7.5.4. Het belang van de macht 

 

Macht is in alle opzichten blijkbaar voor iedereen belangrijk. De kleinste twee 

federaties verwijten de grote op macht uit te zijn, bijgevolg geen gelijke ver-

tegenwoordiging in de bestuursorganen te wensen en het voorzitterschap en 
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ondervoorzitterschap van de nieuwe organisatie te claimen, en dit machtsstreven te  

motiveren door een volgens de kleinste federaties dan weer onterechte verwijzing naar 

hun achterban. 

 

De grootste federatie op haar beurt verwijt de kleinste op onredelijk veel macht uit te 

zijn door aan te dringen op een gelijke vertegenwoordiging in het bestuursorgaan, en 

houdt vol enkel een evenredige verdeling voor haar achterban te kunnen verantwoorden.  

Het in consensus binnen de stuurgroep voordragen van een kandidaat voorzitter en een 

kandidaat ondervoorzitter door respectievelijk de grootste en de tweede grootste 

federatie wordt daar op niet al te duidelijke wijze eveneens aan gekoppeld. 

 

Het valt ons op dat de verwijzingen naar de achterban toch niet erg geloofwaardig 

overkomen, door wie ze ook gemaakt worden, vermits eigenlijk iedereen toegeeft dat 

het veld echt niet bekommerd is om structuren of organisatievormen en in het beste 

geval belangstelling heeft voor een goede dienstverlening. 

 

Zelfs indien men met de achterban de provinciale geledingen zou bedoelen, blijft dit iets 

dubbelzinnigs vermits de provinciale afdelingen tot een structuur in afbouw behoren die 

men voorlopig zou willen laten bestaan, tot de nieuwe eenheidsorganisatie zich ook 

provinciaal zal hebben georganiseerd.  

 

Tekenend voor het belang van het machtsaspect is ook dat het bepalen van de 

strategische doelstellingen de opdrachtsverklaring e.d.m. in de stuurgroep vlot ging, 

maar alle gesprekken er vastliepen toen de verdeling van de mandaten ter sprake kwam. 

Op dat moment werd zelfs het bij de aanvang blijkbaar als vanzelfsprekend aanvaarde 

uitgangspunt van een evenredige (dus geen gelijke of evenwaardige) 

vertegenwoordiging op de helling gezet. Uiteindelijk leidde dit tot een aantal 

compromissen zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien. Het compromis is een markant 

kenmerk van de evenwichtsoefeningen die de verzuilde maatschappij kenmerken.  

 

7.5.5. Verzuiling en eigenheid. 

 

De verzuiling wordt op het eerste gezicht afgedaan als niet meer van deze tijd, 

voorbijgestreefd, verouderde hokjesmentaliteit e.d.m., die in het veld zo goed als niet 
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meer zou meeleven en enkel nog bestaan bij een aantal bestuursvrijwilligers die allen tot 

de oudere leeftijdscategorieën behoren. Ook het concept eigenheid wordt bij de aanvang 

van de gesprekken als iets ongrijpbaars en vrij flou afgedaan. Bij genuanceerder en 

dieper doorvragen, komt evenwel vrij snel aan het licht dat gevoelens van eigenheid en 

van verzuiling toch niet zo afwezig zijn als eerst werd beweerd: het veld draagt er nog 

vele sporen van en de gesprekken tussen de afgevaardigden van de verschillende 

federaties namen soms een explosieve wending12 om redenen die met het willen 

behouden van macht te maken hadden. Dit kan moeilijk anders worden verklaard dan 

door het doorbestaan van groepsgevoel, van besef van eigenheid (en dan niet op het 

gebied van de dienstverlening) in oppositie tot anderen dus, dat zo kenmerkend is voor 

de verzuiling. In hetzelfde licht moet ook het systematisch benadrukken van het belang 

van de achterban worden gezien13, eveneens een typisch kenmerk, en de vaststelling dat 

eerdere, aftastende, initiatieven tot samenwerking nooit van de grond kwamen of 

regelrecht werden afgeschoten. Het valt op dat de respondenten dit verder in het 

verleden plaatsten dan blijkbaar in werkelijkheid het geval was, en dat ze aan de andere 

kant in de confrontatie van de focusgroep eerst verklaren dat het er toch van gekomen 

zou zijn, dat het onvermijdelijk was enz.., om wat later hieromtrent zelf flink veel gas 

terug te nemen en zich te beperken tot het vermoeden dat men misschien over een vijftal 

jaar spontaan tot een samenwerkingsvorm zou zijn gekomen, maar allicht niet tot het 

opheffen van de landelijke organisaties. 

 

Aan communicatie wordt geen groot belang gehecht in de zin dat sommige 

correspondenten wel toegeven dat men de groepen zou moeten inlichten, maar concrete 

stappen worden daarvoor niet in het vooruitzicht gesteld. Drie respondenten vinden deze 

communicatie een taak voor de provinciale geledingen, wat dan weer haaks staat op 

onze vaststelling dat die geledingen niet erg geïnformeerd worden en in de toekomst 

zelfs zullen verdwijnen zoals we gezien hebben in hoofdstuk 5.  

                                                 
12 zie ook hoofdstuk 5 
13 Witte 1990: 112 


