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Tromp is sinds juli 2019 algemeen directeur van 
Sportfondsen, maar al vanaf 1998 betrokken als 
financieel directeur. In de zwembranche heeft hij 
veel meegemaakt, maar een situatie als deze nog 
nooit. “De eerste lockdown kwam voor ons 
onverwachts en daarbij was alles nieuw. Dat alle 
zwembaden van het ene op het andere moment 
dicht moesten, had natuurlijk nog nooit iemand van 
ons meegemaakt.” Hoewel de coronacrisis nog niet 
voorbij is, kan Tromp al wel zeggen dat hij trots is op 
hoe zijn organisatie het tot nu toe doet. “Wij slaan 
ons er goed doorheen. De situatie is uiteraard verre 
van ideaal en financieel worden we hard geraakt, 
maar in deze crisis is ook weer eens gebleken hoe 
trots we mogen zijn op onze medewerkers. Zij 
hebben laten zien dat zij echt hart voor de 
organisatie hebben, een passie voor ons vak en 
flexibel zijn. En ik ben elke keer weer onder de 
indruk van de schat aan kennis, ervaring en 
deskundigheid die wij met elkaar hebben.” 

Saamhorigheid
In de zwembaden is het altijd een plezierige drukte 
van belang. Het was in maart vorig jaar dan ook 
wel even schakelen. De deuren moesten worden 
gesloten en de medewerkers moesten naar huis. 
“Al het werk viel in één keer stil. Tegelijkertijd zaten 
wij met vragen over de techniek, het personeel, de 
financiën.” Dagelijks zat Tromp in overleg, waarna 
de managers van de zwembaden meteen werden 
geïnformeerd. Maar zoals dat gaat met een crisis 
die langer duurt, na verloop van tijd neemt de 
frequentie af. Tromp ziet nu ook een verschil met 
de eerste lockdown. “Inmiddels weten we wat ons 
te doen staat, het managen van een leeg zwembad 
is helaas bekend terrein geworden.” Gelukkig heeft 
men in deze crisis het merendeel van het 
personeel aan boord kunnen houden, alleen op het 
hoofdkantoor hebben een paar mensen de 
organisatie moeten verlaten. “Uiteraard doet het 
afscheid nemen van collega’s altijd pijn, maar 

Al sinds 1923 werkt de Sportfondsen Groep aan de vitaliteit van mensen. Men gelooft in 
de kracht van bewegen, mentale uitdaging én in het plezier om dat samen te doen. Maar 
nu ligt alles weer stil. Erik Tromp houdt zich als algemeen directeur van Sportfondsen 
tegenwoordig vooral bezig met het managen van gesloten zwembaden. “Ik kan je 
vertellen, ook daar zijn wij erg druk mee. Maar we kunnen natuurlijk niet wachten tot we 
weer mogen beginnen. Sportfondsen kan helpen mensen in beweging te krijgen, te 
houden en bij elkaar te brengen. Overduidelijk is daar nu meer dan ooit behoefte aan.”

‘De saamhorigheid is heel 
groot, zonder twijfel is duidelijk 
dat we elkaar nodig hebben’
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helaas moesten wij deze keuze maken. De 
medewerkers in de zwembaden, die normaal 
gesproken veel extra uren werken, hebben het ook 
niet makkelijk. Omdat dit geen contracturen zijn, 
worden deze nu niet uitbetaald. Dat is natuurlijk 
zuur, maar gelukkig is men vooral blij dat zij in deze 
onzekere tijd nog een baan en loon hebben.” 
Bovenal ziet Tromp dat deze crisis zijn mensen 
dichter bij elkaar brengt. “De saamhorigheid is heel 
groot, zonder twijfel is duidelijk dat we elkaar 
nodig hebben.” 

Krachten gebundeld
De coronacrisis heeft niet alleen de mensen van 
Sportfondsen bij elkaar gebracht, ook de 
verschillende partijen in onze branche. Een resultaat 
waar Tromp ontzettend blij mee is. “In de 
zwembranche zijn er veel verschillende belangen en 
veel verschillende partijen en dat werkt tijdens een 
crisis niet bevorderlijk. Gelukkig hebben alle partijen 
de krachten meteen gebundeld, waardoor wij één 
stem konden laten horen in Den Haag.” Als het aan 
Tromp ligt, houdt deze samenwerking ook stand na 
deze crisis. “We moeten met elkaar nu nadenken 
over een leven na de crisis.” Tromp realiseert zich dat 
sommigen in de branche zich afvragen of er nog een 
leven is na deze crisis. Voor Sportfondsen zelf is het 
in ieder geval duidelijk. “Wij zijn een gezond bedrijf 
en dankzij onze reserves, de tegemoetkomingen van 
de overheid en de kracht van het collectief zullen wij 
deze crisis te boven komen. Maar we hebben het in 
de branche allemaal zwaar. Neem bijvoorbeeld de 
zwemscholen, zij kunnen geen gebruik maken van 
de extra compensatieregelingen. Ik zou er dan ook 
voor willen pleiten dat er meer geld voor hen 
beschikbaar komt. In deze crisis worden gezonde 
ondernemingen hard geraakt. Het is aan ons 
allemaal om te zorgen dat wij elkaar hier doorheen 
helpen om straks weer met elkaar verder te kunnen. 
De crisis is ongekend en wij mogen het niet laten 
gebeuren dat hardwerkende mensen, en iedereen 
die straks graag weer naar het zwembad komt, daar 
de dupe van worden.” 

Vitale samenleving
Het blijft koffiedik kijken, maar Tromp verwacht dat 
we in de tweede helft van dit jaar weer teruggaan 
naar zo goed als ‘normaal’. “Ik merk bij mijn 
medewerkers en ook bij mijzelf dat daar grote 
behoefte aan is. Natuurlijk willen wij het coronavirus 
onder controle krijgen, maar je merkt ook dat 

mensen coronamoe worden. We moeten nu nog 
afstand houden en drukte vermijden, maar we 
hunkeren naar hoe het ‘vroeger’ was.” Tromp 
verwacht dan ook niet dat we veel zullen behouden 
uit deze crisis. “Wij hebben het er met collega’s vaak 
over en de meningen zijn verdeeld, maar ikzelf denk 
dat wij straks weer gewoon op de oude voet verder 
gaan.” Wel verwacht Tromp dat meer mensen het 
belang gaan inzien van een gezonde leefstijl. 
“Volgens mij zijn wij het er inmiddels wel over eens 
dat je beter je geld kan uitgeven om te voorkomen 
dat je ziek wordt, dan om te genezen. Voor ons was 
dat al wel duidelijk, ons doel is immers bijdragen aan 
de fysieke, sociale en mentale gezondheid van onze 
maatschappij. Gelukkig zien wij dat steeds meer 
mensen dit omarmen. Wij werken dan ook hard aan 
nieuwe programma’s en concepten om te helpen de 
samenleving vitaler te maken. Straks willen wij er 
weer helemaal klaar voor zijn om datgene te doen 
waar wij voor zijn.” 

Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar verder na 
de eerste lockdown en heeft Tromp gemerkt dat 
ook in een crisis het werk gewoon doorgaat. 
“Natuurlijk moet je snel schakelen en indien nodig 
de focus verleggen. Maar crisis of niet, het 
managen van het proces blijft hetzelfde. Het heeft 
geen enkele zin om in blinde paniek beslissingen te 
nemen. Je moet het hoofd koel houden en de blik 
op vooruit. Het is nu wel heel belangrijk om 
duidelijk te communiceren. Als er veel onzeker is, is 
er behoefte aan dat wat wel zeker is. Maar het 
managen van een organisatie is nu niet anders dan 
anders. Hierna moeten wij gewoon weer verder en 
doen waar wij goed in zijn en waar onze passie ligt: 
Nederland zwemveilig en gezond maken én 
houden en natuurlijk onze bezoekers vermaken in 
onze zwembaden.”

“ In de zwembranche zijn er veel verschillende 
belangen en veel verschillende partijen en dat 
werkt tijdens een crisis niet bevorderlijk. 
Gelukkig hebben alle partijen de krachten 
meteen gebundeld, waardoor wij één stem 
konden laten horen in Den Haagin het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

Pomaz kent de kansen en uitdagingen bij openbare zwembaden, hotelbaden, sauna’s en wellness. 
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