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Voorwoord
Sporten en bewegen zijn voor velen een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven,
omdat ze er plezier aan beleven, ze het van belang vinden voor hun gezondheid of betrokken zijn als vrijwilliger. Anderen werken in de sport, bezoeken wedstrijden of volgen de
sport via oude of nieuwe media. Er komt heel wat kijken bij het organiseren van het bewegingsonderwijs, competities, trainingen en evenementen, het ontwikkelen en uitvoeren
van het sportbeleid en het zorgdragen voor de sportinfrastructuur. Deze Rapportage sport
2018 biedt het vertrouwde inzicht in de gegevens over de betrokkenheid bij en infrastructuur voor sport en bewegen.
Aan sport en bewegen worden behalve persoonlijke betekenis ook vele maatschappelijke
betekenissen toegekend: sport is goed voor binding in de samenleving, heeft effect op de
gezondheid, heeft economische en ruimtelijke impact en speelt een rol in de internationale
samenwerking. In deze editie van de Rapportage sport besteden de onderzoekers specifiek
aandacht aan wat er bekend is over die betekenissen van sport voor de samenleving. Duidelijk wordt dat veel van de impact van de sport op de samenleving het best beschouwd
kan worden als neveneffect van het sporten en bewegen. Het aantonen van een causale
relatie blijkt niet eenvoudig, met uitzondering voor de relatie tussen bewegen en fysieke
gezondheid.
Tijdens het samenstellen van deze rapportage is het Nationaal Sportakkoord gesloten.
Uitgangspunt van dit akkoord is dat de kracht van sport en bewegen schuilt in het plezier
dat mensen eraan beleven. En dat mensen er plezier aan beleven, maakt dat velen uit vrije
wil sporten en bewegen, waarmee ze een krachtig instrument vormen voor de bevordering
van sociale cohesie, welzijn en gezondheid. Een belangrijke overkoepelende doelstelling
van het Sportakkoord is dan ook dat sporten en bewegen inclusief moeten zijn, voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond en mogelijkheden. Deze rapportage geeft inzicht
in waar we nu staan als het gaat om inclusief sporten en bewegen, in de voorwaarden
daarvoor en in de ‘instrumentele’ waarde ervan, en biedt daarmee een basis voor het volgen van de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord.
Deze rapportage is de zesde editie in een reeks van door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) in samenwerking met het Mulier Instituut vervaardigde rapportages over
sport. Het Mulier Instituut leidde bij deze editie de redactie. Het rapport is uitgevoerd op
verzoek van het ministerie van vws, directie Sport.
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Zonder de medewerking van auteurs van diverse onderzoeksinstituten in de sport had dit
rapport niet tot stand kunnen komen. Wij danken de medewerkers van het Mulier Instituut, het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (rivm), de Hanzehogeschool Groningen, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Utrecht en de Waseda University Tokyo evenals de leden van de klankbordgroep voor
hun bijdragen aan het welslagen van dit project.
Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

8

voorwoord

1

Inleiding
Hugo van der Poel (Mulier Instituut)

1.1

Rapportages sport

Dit is de zesde Rapportage sport. De thematische editie van 2010 belichtte de sportsector
vanuit een levensloopperspectief. De editie van 2014 had weer de opzet van de eerste drie
edities: een overkoepelend naslagwerk waarin, zo veel mogelijk op basis van doorlopende
statistieken, de belangrijkste ontwikkelingen op een rij worden gezet en in een breder
kader geplaatst, aangevuld met enige thematische hoofdstukken. De nadruk in de vorige
editie lag op de ontwikkelingen tussen 2008 en 2014. In de voorliggende editie ligt de
nadruk op de trends in de periode 2014-2018, waarbij waar mogelijk en zinvol teruggegaan
wordt tot 2000, voor het zicht op de lange termijnontwikkelingen. Het thematische deel
van de Rapportage sport 2018 is gevuld met vier hoofdstukken waarin wordt ingegaan op de
sociale, economische, ruimtelijke respectievelijk internationale betekenis van de sport.
Nieuw in de opzet van de Rapportage sport 2014 was de opname van ‘kernindicatoren’.
In 2012 heeft het scp een advies uitgebracht over de bestaande en de gewenste datainfrastructuur in de sport (Tiessen-Raaphorst en De Haan 2012). Voorgesteld werd de
(langetermijn)ontwikkelingen in de sport te volgen met behulp van kengetallen en een
beperkt aantal kernindicatoren, en de daartoe benodigde dataverzameling en monitoring
van rijkswege te borgen. De minister heeft dit advies overgenomen (vws 2012) en het
rivm belast met de coördinatie en ontsluiting van de kernindicatoren (zie www.sporten
bewegenincijfers.nl). Veel hoofdstukken van deze rapportage presenteren kengetallen en
gaan in op de meest recente stand van de betreffende kernindicator. In de beschouwende
samenvatting zijn de kernindicatoren in een tabel samengevoegd.
Net als de vorige edities is deze rapportage een coproductie van diverse instituten,
namelijk het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), het Mulier Instituut (mi), het Centraal
Bureau voor de Statistiek (cbs), de Universiteit Utrecht (uu), de Hanzehogeschool, de Vrije
Universiteit Brussel (vub) en de Waseda University Tokyo. Het geheel stond onder redactie
van het Mulier Instituut, in nauwe samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau.
De Rapportages sport worden mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws).
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1.2

Rapportage sport 2018 – drie perspectieven

In de opzet van de Rapportage sport 2018 zijn drie perspectieven verweven. Het eerste perspectief is het doortrekken van lijnen uit het verleden. Dat uit zich in het opnemen van
enkele hoofdstukken die vertrouwd zullen aandoen voor kenners van voorgaande edities
van de Rapportage sport. Deze hoofdstukken bieden ruimte voor de presentatie van de laatste aanvullingen op langlopende statistieken, kernindicatoren en aanpakken, waarmee
zicht wordt gehouden op een groot aantal langetermijnontwikkelingen in de sport.
Het tweede perspectief betreft de betekenis van sport voor de maatschappij. Uitgangspunt
hierbij is een bijlage bij de ‘Voortgangsbrief Sport’, die op 16 november 2016 door minister
Schippers naar de Tweede Kamer is gestuurd (vws 2016d). De bijlage beschrijft de ‘inzet
van sport en bewegen voor maatschappelijke impact’. Die impact kan zichtbaar worden op
vier terreinen: menselijk kapitaal (educatie, gezondheid, burgerschap, sociale leefbaarheid), economie, fysieke leefomgeving en internationale samenwerking. De laatste vier
hoofdstukken van deze editie zijn aan die vier terreinen gewijd. Deels kon hierbij gebruik
worden gemaakt van bestaande statistieken en/of onderzoeksresultaten, deels is er pionierswerk verricht, omdat niet kon worden voortgeborduurd op bestaande datasets, statistieken of aanpakken. Daarbij komt dat bepaalde vormen van impact moeilijk te meten
zijn en/of niet te vatten zijn in cijfers en statistieken. Tussen de vier hoofdstukken bestaan
dan ook grote verschillen, die deels een weerspiegeling vormen van de verschillen in de
stand van de wetenschap en de beschikbare data en deels van de discussie in de wetenschap over de eenduidigheid van de uitkomsten, de mate waarin er oog is voor mogelijk
negatieve effecten van sporten en bewegen en de meetbaarheid van de impact op een
bepaald terrein.
Het derde perspectief wordt geboden door het actuele (landelijke) beleidskader: het
nieuwe Sportakkoord. Het Sportakkoord werd getekend toen deze rapportage in concept
gereed was. Waar relevant hebben we er in de hoofdstukken nog aandacht aan besteed als
recente ontwikkeling in de beleidsmatige context. In de beschouwende samenvatting confronteren we de gevonden ontwikkelingen met de thema’s van het Sportakkoord.
1.3

Gebruikte data

De belangrijkste statistieken gebruikt voor deze Rapportage sport zijn de gezondheidsenquête/leefstijlmonitor, de statistieken over sportaccommodaties en -organisaties, de
sportsatellietrekening, de informatie over gemeentebegrotingen en de bodemstatistieken
van het cbs; de Vrijetijdsomnibus (vto) van het scp en het cbs; registratie van sportorganisaties door de Kamers van Koophandel; lidmaatschapsaantallen van noc*nsf; de topsportklimaatmeting van het noc*nsf en de Universiteit Utrecht; en de Monitor school en
sport, het Verenigingspanel, het Nationaal Sportonderzoek (nso) en het Databestand
SportAanbod (dsa) van het Mulier Instituut. In de bijlage (te vinden via www.scp.nl) bij dit
rapport is meer informatie te vinden over de gebruikte databestanden.
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De auteurs van de hoofdstukken hebben veelal zelf de databestanden geanalyseerd.
Waargenomen verschillen (tussen groepen of in de tijd) zijn getoetst op significantie
(p ≤ 0,05). Significante verschillen zijn waar mogelijk weergegeven in de tabellen en
figuren. Waar uitspraken niet te generaliseren zijn naar de Nederlandse bevolking,
is dit vermeld.
Voor enkele hoofdstukken ontbreken statistieken en is gebruikgemaakt van andersoortige
gegevens. Voor hoofdstuk 3 over sportbeleid is vooral gebruikgemaakt van (beleids)documentanalyse. Hoofdstuk 9 over de maatschappelijke waarde van sport is een literatuurstudie met aanvullende consultatie van experts. Dit laatste is ook gedaan voor hoofdstuk 12,
over de betekenis van sport voor de internationale samenwerking.
1.4

Leeswijzer

Het eerste perspectief, het doortrekken van lijnen uit het verleden, komt terug in alle
hoofdstukken, met uitzondering van de hoofdstukken 9 en 12.
De hoofdstukken 2 tot en met 5 beschrijven de maatschappelijke en beleidsmatige context
en voorwaarden voor bewegen en sportbeoefening, zoals vaardigheden en infrastructuur.
In hoofdstuk 2 schetsen we de ruimere maatschappelijke context waarin de sport in Nederland zich ontwikkelt. Dit gebeurt aan de hand van de standaardbeschrijving van die context, waarin de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen worden uitgetekend.
Hoofdstuk 3 behandelt het sportbeleid, met onder andere aandacht voor het Sportakkoord. Meer algemeen is hier de vraag aan de orde hoe de overheid de deelname aan
sport en bewegen wenst te bevorderen en met welke partijen in het sportbeleidsveld
daarbij wordt samengewerkt.
Hoofdstuk 4 behandelt het thema ‘leren bewegen’, niet alleen op school, maar ook op
straat en bij de sportvereniging. Centraal staat het opbouwen van een bepaalde mate van
bewegingsbekwaamheid ofwel ‘individueel sportief kapitaal’ (vsg 2018c), een hulpbron of
reserve om een leven lang te kunnen blijven sporten en bewegen. De informatie in dit
hoofdstuk is relevant bij het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ van het Sportakkoord, en in beperkte mate ook bij het thema ‘positieve sportcultuur’.
Vervolgens komt in hoofdstuk 5 de sportinfrastructuur aan bod, oftewel de materiële en
organisatorische hulpbronnen in de omgeving die Nederlanders kunnen inzetten om sportief actief te worden en te blijven. Het geheel van deze hulpbronnen in Nederland is te
beschouwen als het ‘nationaal aanwezige sportkapitaal’ (zie vsg 2018c). In het beleid is het
van belang te komen tot een optimale afstemming van dit aanwezige sportkapitaal (‘het
aanbod’) en het individuele sportieve kapitaal (‘de vraag’), teneinde de sportbeoefening te
bevorderen en daarbij het opgebouwde sportkapitaal te laten renderen.
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 komen drie verschillende vormen van sportbeoefening en
-beleving aan bod. Dit is waar het uiteindelijk om draait: het doen en beleven van sport.
Hoofdstuk 6 beschrijft de sportbeoefening in de volle breedte, voor de hele Nederlandse
bevolking, met een accent op de veranderingen in sporten en bewegen in de verschillende
11
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levensfasen. In dit hoofdstuk is de meeste informatie te vinden die relevant is in het kader
van het thema ‘inclusieve sport’ van het Sportakkoord.
Hoofdstuk 7 behandelt een bijzondere vorm van sportbeoefening: de topsport. In het
in juni 2018 gesloten Sportakkoord is aangekondigd dat er in 2019 een aanvullend deelakkoord komt op het onderwerp topsport. Hoofdstuk 7 bevat informatie die in de context
van dat deelakkoord van belang is.
In hoofdstuk 8 gaat de aandacht uit naar het volgen van sport, onder andere via het bekijken of bezoeken van evenementen. Ook in dit hoofdstuk staat informatie die relevant kan
zijn bij het deelakkoord Topsport (onderdeel topsportevenementen).
Het tweede perspectief, de maatschappelijke betekenis van sport, komt aan bod in de
hoofdstukken 9 tot en met 12. Hoe beter men inzicht heeft in de bedoelde en onbedoelde
gevolgen van de diverse vormen van sporten en bewegen, des te beter onderbouwd het
sportbeleid vorm kan krijgen. Hoofdstuk 9 gaat in op de sociale waarde van sport, in het
bijzonder de impact op de gezondheid, educatie en sociale cohesie. In de paragraaf over
educatie wordt geraakt aan de thematiek van het thema ‘positieve sportcultuur’ uit het
Sportakkoord.
Hoofdstuk 10 focust op de economische betekenis van sport, met aandacht voor zaken als
uitgaven, bestedingen en werkgelegenheid. Hierin staat informatie die relevant is voor het
thema ‘duurzame sportinfrastructuur’ van het Sportakkoord.
Dat geldt ook voor hoofdstuk 11, waarin de impact van de sport op de fysieke omgeving
centraal staat, met onder andere aandacht voor het bodemgebruik en het ruimtebeslag
door de sport.
Tot slot behandelt hoofdstuk 12 de betekenis van sport in internationale samenwerking, in
het bijzonder het aangaan en versterken van internationale betrekkingen, het verbeteren
van handelsrelaties en het uitbouwen van de Nederlandse exportpositie.
Het derde perspectief, de confrontatie van de bevindingen met het Nationaal Sportakkoord als nieuw beleidskader, is te vinden in het hoofdstuk Samenvatting en beschouwing.
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2

Maatschappelijke ontwikkelingen
Ine Pulles en Annet Tiessen-Raaphorst (scp)

2.1

Inleiding

Sport staat niet op zichzelf, maar beweegt mee en krijgt vorm in de samenleving. Door de
jaren heen verandert die samenleving in demografisch en sociaal opzicht. Dit is van directe
en indirecte invloed op individuele voorkeuren en mogelijkheden, en daarmee op de beleving van en de deelname aan sport en bewegen. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen in de
infrastructuur, technologie, economie en politiek. Indirecte invloeden zijn er via het sportbeleid, bijvoorbeeld wanneer de politiek op een economische recessie reageert met bezuinigingen op subsidies voor de sport of wanneer zij sport gaat inzetten om de toename van
het overgewicht tegen te gaan.
Het doel van dit hoofdstuk is de belangrijkste maatschappelijke trends te schetsen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van de sport. Om die reden komen de woorden ‘sport’ en
‘bewegen’ in dit hoofdstuk weinig voor, maar verwijzen we vooruit naar de diverse sportinhoudelijke hoofdstukken. Waar mogelijk en relevant kijken we terug tot het jaar 2000.
Voor sommige onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn geen trendgegevens
beschikbaar. We presenteren in dat geval de actuele stand van zaken.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens demografische, economische, sociaal-culturele,
technische, ecologische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen aan de orde. De inhoud
sluit in grote mate aan op De drijvende krachten van sport en bewegen (Visser et al. 2016), een
product van de Sport Toekomstverkenning, en de Sociale staat van Nederland 2017 (Bijl et al.
2017). We sluiten het hoofdstuk af met kansen en uitdagingen voor de sport die uit de
maatschappelijke ontwikkelingen volgen.
2.2

Demografische ontwikkelingen

Bevolkingsgroei en -samenstelling
Tussen 1990 en 2017 is de Nederlandse bevolking met ruim 2 miljoen inwoners toegenomen tot ruim 17 miljoen inwoners. Naar verwachting zet deze groei door naar 18 miljoen in
2030 en 18,3 miljoen in 2040. De afgelopen twee jaar kwamen er per saldo ongeveer
100 duizend mensen bij, vooral door buitenlandse migratie, en dit blijft het beeld tot 2040
(zie figuur 2.1).
De prognose voor de bevolkingsgroei tot 2060 is gebaseerd op een toename van westerse
en niet-westerse migranten. De grootste groepen westerse en niet-westerse migranten
zijn respectievelijk Polen, Duitsers en Belgen en Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse Nederlanders. De verwachting is dat er in 2060 6,3 miljoen migranten in
Nederland wonen, die dan 34% van de Nederlandse bevolking uitmaken.
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Figuur 2.1
Bevolkingsontwikkeling naar herkomstgroep, 2000-2060 (in absolute aantallen × mln.)
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Bron: cbs (StatLine)

Vergrijzing
De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking is sinds 1980 met 8 jaar toegenomen
en zal de komende decennia verder toenemen. Naar verhouding komen er steeds meer
ouderen. In 2010 bedroeg het aandeel 65-plussers 15% van de bevolking (figuur 2.2), in
absolute aantallen waren dat 2,5 miljoen ouderen. In 2040 zal ruim een kwart van de
Nederlandse bevolking uit 65-plussers bestaan. Dat komt neer op een stijging van 200.000
ouderen per jaar, tot 4,8 miljoen ouderen in 2040. Tegenover een toename van het aandeel
ouderen staat een afname van het aandeel jongeren. Deze ontwikkeling is al langere tijd
zichtbaar. Naar verwachting zal het aandeel jongeren afnemen tot 21% van de bevolking in
2060. In 2010 was nog 24% van de bevolking jonger dan 20 jaar.
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Figuur 2.2
Ontwikkeling van de leeftijdssamenstelling van de bevolking, kerncijfers en prognose 2000-2060 (in procenten)
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Bron: cbs (StatLine)

Huishoudens
Tussen 2000 en 2017 is het aantal eenpersoonshuishoudens toegenomen tot 38% (tabel
2.1). Naar verwachting zal dit verder toenemen tot 43% in 2060. De gemiddelde huishoudensgrootte zal vanaf 2020 stabiel blijven met gemiddeld 2,1 personen per huishouden.
Het aandeel alleenstaanden onder volwassenen steeg de afgelopen jaren fors: in 2017
woonde 20% van de 25-45-jarigen alleen (1990: 13%) en van de 45-65-jarigen was dit 17%
(1990: 11%, niet in figuur). Ook 75-plussers zijn vaker alleenstaand dan in 1990 (+3%). Deze
leeftijdsgroep is als gevolg van overlijden van partners en echtscheidingen van oudsher het
vaakst alleenstaand (41% in 2017). Het aandeel 75-plussers dat in een instelling woont, is
afgenomen van 20% in 1990 tot 8% in 2017 (Van der Torre 2017).
De 25-65-jarigen vormen sinds 1990 vaker een eenoudergezin met hun kinderen (niet in
tabel). Meer dan 600.000 kinderen onder de 17 jaar woonden in 2015 niet in een gezin
met twee eigen ouders (cbs 2017c). Dat zijn er bijna 200.000 meer dan twintig jaar eerder.
De verwachting is dat deze stijging doorzet. De helft van de kinderen die niet bij beide
eigen ouders wonen, maakte een scheiding mee. Een toenemend aantal kinderen woont al
vanaf de geboorte in een eenoudergezin.
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Tabel 2.1
Huishoudenontwikkeling, kerncijfers 2000-2060 (in absolute aantallen en procenten)

huishoudens (× mln.)

eenpersoonshuishoudens (%)

gemiddeld aantal personen
per huishouden

6,8
7,4
7,7
7,7
8,0
8,4
8,5
8,6

33
36
38
39
40
42
43
43

2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

2000
2010
2017
2020*
2030*
2040*
2050*
2060*
*

Prognose.

Bron: cbs (StatLine)

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking neemt toe. Het aandeel hoogopgeleiden (hbo- en wo-diploma) steeg van 20% in 2003 tot 29% in 2017 (tabel 2.2). De afname
van het aandeel laagopgeleiden is ook deels een cohorteffect: opvolging van oudere generaties met relatief meer lager opgeleiden door jongere generaties met relatief meer hoger
opgeleiden (Tolsma en Wolbers 2010).
Tabel 2.2
Opleidingsniveau, bevolking 15 jaar en ouder, 2003-2017 (in procenten)

2003
2005
2010
2015
2017

laag

midden

hoog

onbekend

40
38
36
33
31

39
38
38
39
38

20
23
26
27
29

1
1
1
1
1

Bron: cbs (StatLine)
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Leefstijl en gezondheid
Gezondheid is voor Nederlanders het allerbelangrijkste in het leven (Kooiker en Hoeymans
2014). Het gaat hierbij niet alleen om een gezond lichaam en goed kunnen functioneren,
maar ook om sociaal-maatschappelijke participatie en zingeving. Denk aan betekenisvolle
relaties, sociale en communicatieve vaardigheden en het nastreven van doelen en idealen.
Mensen die te maken hebben met ziekte vinden dit brede concept van gezondheid nog iets
belangrijker dan de gemiddelde Nederlander.
Bijna acht op de tien Nederlanders (79%) ervaren de eigen gezondheid als goed of zeer
goed (cbs 2017a). Dit percentage ligt iets hoger voor mannen (82%) dan voor vrouwen
(77%). Mensen met een lagere opleiding voelen zich minder vaak gezond dan hoger opgeleiden. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de ervaren gezondheid af. Van de 75-plussers voelde 59% zich in 2017 gezond. Dit is een toename ten opzichte van 2014, toen 53%
zich gezond voelde. Een toename in ervaren gezondheid is eveneens zichtbaar bij 65- tot
75-jarigen. Voor personen tussen 30 en 65 jaar is juist een lichte afname in ervaren gezondheid zichtbaar. Psychische gezondheid lijkt in mindere mate met leeftijd samen te hangen.
Het aandeel personen dat zich psychisch niet gezond voelt, is in 2017 het hoogst onder
20- tot 30-jarigen (13%) en 50- tot 55-jarigen (13%). Ter vergelijking: 4% van de 12- tot
16-jarigen en 8% van de 16-20-jarigen voelt zich psychisch niet gezond.
Het aandeel Nederlanders van 20 jaar en ouder met overgewicht is sinds 2001 toegenomen
van 45% tot 50% (figuur 2.3). Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aandeel
Nederlanders met overgewicht toe. Zo hebben 54% van de 40- tot 50-jarigen en 64% van
de 65- tot 75-jarigen overgewicht (niet in figuur). Kinderen en jongeren tot 20 jaar hebben
minder vaak overgewicht dan volwassenen. Sinds 2011 is dit aandeel vrijwel constant, zo
rond 13%.
De populariteit van roken is de afgelopen decennia flink gedaald. In 2001 rookte nog ruim
een derde van de bevolking van 12 jaar en ouder (33%), in 2016 is dat gedaald tot ongeveer
een kwart (23%). Deze afname is niet het gevolg van het verdwijnen van een generatie met
rokers. De leeftijdsgroep waarin het meest wordt gerookt, is namelijk die van de 30- tot
40-jarigen (29%).
Tot slot de alcoholconsumptie in Nederland: in 2016 dronk 8% van de bevolking van 12 jaar
of ouder minstens één keer per week zes of meer glazen op een dag (bij vrouwen vier glazen of meer; figuur 2.3).
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Figuur 2.3
Leefstijlkenmerken, bevolking, 2001-2016 (in procenten)
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Tot en met 2011: minstens één keer per week zes of meer glazen alcohol op één dag. 2012: wijziging in
de definitie voor vrouwen: minstens één keer per week vier of meer glazen op een dag. Door deze wijziging in de definitie kunnen de cijfers tot en met 2011 niet zonder meer vergeleken worden met de cijfers
vanaf 2012.

Bron: cbs (StatLine)

De gezonde levensverwachting geeft aan hoeveel jaren iemand naar verwachting nog zal
leven met een goede ervaren (psychische) gezondheid, zonder chronische ziektes of lichamelijke beperkingen. De gezonde levensverwachting is de afgelopen jaren voor zowel
mannen als vrouwen toegenomen. Er zijn grote verschillen te zien bij uitsplitsing naar
opleidingsniveau (figuur 2.4). De levensverwachting van laagopgeleiden is gemiddeld vijf
jaar korter dan die van hoogopgeleiden. Dit verschil wordt groter als het gaat om goed
ervaren gezondheid (veertien jaar), goede psychische gezondheid (negen jaar) en afwezigheid van lichamelijke beperkingen (dertien jaar) en chronische ziekten (tien jaar).
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Figuur 2.4
Algemene levensverwachting, (geestelijk) gezonde levensverwachtinga en levensverwachting zonder beperkingen en ziektes naar opleidingsniveau, 2013/2016 (in levensjaren)
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Het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog in goede gezondheid
zal leven. Goede gezondheid kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van chronische ziektes en
lichamelijke beperkingen of als goede ervaren gezondheid of als een goede geestelijke gezondheid.

Bron: cbs (StatLine)

2.3

Economische ontwikkelingen

Sociaaleconomische activiteiten
De levenslopen van mannen en vrouwen verschillen van elkaar, ook al veranderen ze in de
loop van de tijd (figuur 2.5 en 2.6). Mannen werken veel meer in voltijdbanen dan vrouwen.
Minder dan 10% van de mannen tussen 28 en 57 jaar werkt in deeltijd. Het verschil in
arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen ontstaat al aan het begin van de loopbaan,
wanneer er meestal nog geen kinderen zijn (Merens en Bucx 2018). Tijdens de levensloop
wordt de arbeidsdeelname zowel bij mannen en vrouwen langzaam iets minder. Vanaf
60-jarige leeftijd gaan steeds meer mannen met pensioen, bij vrouwen is dat iets eerder
(57 jaar). Mensen combineren betaalde arbeid vaak met de zorg voor kinderen of andere
vormen van zorg voor of steun aan anderen. Dit komt vooral voor bij vrouwen.
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Figuur 2.5a
Het levensloopprofiel van mannen, naar leeftijd en belangrijkste activiteit, 1991 (in procenten)a
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Bron: cbs (ebb’91, ’15), scp-bewerking
Figuur 2.5b
Het levensloopprofiel van mannen, naar leeftijd en belangrijkste activiteit, 2015 (in procenten)a
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in 1990 verschilde erg veel van die in latere jaren en is daarom niet opgenomen.

Bron: cbs (ebb’91, ’15), scp-bewerking
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Figuur 2.6a
Het levensloopprofiel van vrouwen, naar leeftijd en belangrijkste activiteit, 1991 (in procenten)a
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Door wijzigingen in de vraagstelling kunnen verschillen optreden tussen 1991 en 2015; de vraagstelling
in 1990 verschilde erg veel van die in latere jaren en is daarom niet opgenomen.

Bron: cbs (ebb’91, ’15), scp-bewerking
Figuur 2.6b
Het levensloopprofiel van vrouwen, naar leeftijd en belangrijkste activiteit, 2015 (in procenten)a
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Door wijzigingen in de vraagstelling kunnen verschillen optreden tussen 1991 en 2015; de vraagstelling
in 1990 verschilde erg veel van die in latere jaren en is daarom niet opgenomen.

Bron: cbs (ebb’91, ’15), scp-bewerking
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Als we de ontwikkelingen in levensprofiel tussen 1991 en 2015 bekijken, valt op dat jonge
mannen meer in deeltijd zijn gaan werken en oudere mannen langer doorwerken (voltijds
of deeltijds). De verschillen tussen 1991 en 2015 zijn bij mannen kleiner dan bij vrouwen. Bij
vrouwen is een grote toename zichtbaar in zowel voltijds als deeltijds arbeidsdeelname.
Deze toename vond vooral plaats voor 2002 (niet in figuur). Ook zijn meer vrouwen een
uitkering gaan ontvangen.
Als we deze ontwikkeling van 1991 tot 2015 doortrekken naar de toekomst, dan leidt dit tot
de verwachting dat een grotere groep mensen meer tijd zal besteden aan werk.
Groei welvaart en economie
De verwachting is dat in 2018 het bruto binnenlands product, net als in het voorgaande
jaar, met meer dan 3% stijgt (Centraal Planbureau 2017). Deze groei zal naar verwachting na
2018 afnemen (figuur 2.7).
Figuur 2.7
Kerngegevens economische ontwikkeling in Nederland, 2014-2018 (in procenten, mutatie per jaar)
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In 2016 hadden in totaal 982.000 mensen (6,0%) in Nederland een huishoudinkomen
onder het zogenoemde niet-veel-maar-toereikendcriterium (Hoff et al. 2018, figuur 2.8).
Volgens een andere berekeningsmethode, het basisbehoeftencriterium, was 4,0% van de
Nederlanders arm (660.000 mensen). Beide criteria laten een afname van het aandeel
armen zien sinds 2013 naar het niveau van 2011. Naar verhouding zijn het vaak kinderen en
22
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jongeren die in armoede leven volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium: ruim
285.000 kinderen jonger dan 18 jaar zijn arm. Zij vormen bijna een tiende (8,7%) van alle
kinderen in Nederland en bijna een derde (29,1%) van de totale groep armen. Volgens dit
criterium waren er 605.000 mensen langdurig arm1. Dit is 64% van de totale arme groep en
4,1% van de totale Nederlandse bevolking. Minderjarigen maken ruim een kwart (28%) van
de groep langdurig armen uit. Dit aandeel is ruim anderhalf maal zo groot als het aandeel
kinderen en jongeren in de totale bevolking (17%). Binnen de groep armen volgens het
basisbehoeftencriterium bedroeg het aandeel langdurig armen 53%. Dit zijn 302.000 mensen (2,0% van de bevolking).
Figuur 2.8
Personen in armoede, 2011-2016 (in procenten)
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Het basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te
vermijden posten (bv. verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. In 2017 bedroeg dit budget voor een alleenstaande 1039 euro netto per maand, voor een paar
zonder kinderen 1423 euro en voor een paar met twee kinderen 1922 euro.
Het niet-veel-maar-toereikendcriterium geeft het budget weer dat minimaal nodig is om onvermijdbare uitgaven aan voedsel, kleding en wonen te kunnen betalen en daarbovenop de uitgaven aan
basale vormen van ontspanning en sociale participatie. In 2017 bedroeg dit budget 1135 euro netto per
maand voor een alleenstaande, 1555 euro voor een paar zonder kinderen en 2100 euro voor een paar
met twee kinderen.

Bron: scp 2018
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Leefsituatie
De scp Leefsituatie-index maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de welvaart en het
welzijn van de Nederlandse bevolking. In de index zijn gegevens opgenomen over gezondheid, woonsituatie, sociale en maatschappelijke participatie, sportbeoefening, levensstandaard, mobiliteit, sociaal-culturele vrijetijdsactiviteiten en vakantiegedrag. Uit deze index
blijkt dat de leefsituatie van Nederlanders vanaf 1990 is verbeterd, vooral die van 65-plussers en eenpersoonshuishoudens (Boelhouwer 2017). Niet iedereen profiteert hiervan echter in gelijke mate. Zo is het verschil in leefsituatie tussen lage en hoge inkomens anno 2017
kleiner dan in 1990, maar profiteren mensen met hogere inkomens sinds 2010 verhoudingsgewijs meer van deze gemiddeld betere leefsituatie dan mensen met lage inkomens.
Ook naar opleidingsniveau groeien de verschillen, maar dan reeds sinds 1990: de leefsituatie van mensen met een hoger opleidingsniveau is sterker verbeterd.
Niet alleen sociaaleconomische kenmerken zijn van invloed op de leefsituatie, ook de
sociale omgeving is van belang. In wijken met veel sociale cohesie is de leefsituatie beter
dan in wijken met weinig sociale cohesie. Het verschil in leefsituatie tussen wijken met veel
en weinig sociale cohesie is sinds 2012 toegenomen. Hoe de causaliteit verloopt, is niet
duidelijk: het is mogelijk dat mensen door een goede leefsituatie zorgen voor cohesieve
buurten, maar ook dat mensen door een hoge mate van sociale cohesie in de buurt een
betere leefsituatie krijgen (bv. doordat ze anderen zien sporten of vrijwilligerswerk doen en
dat daardoor zelf ook gaan doen).
De leefsituatie van mensen die geregeld sociaal contact hebben, is vaak beter dan die van
mensen die sporadisch sociaal contact hebben.2 Of het contact familie, vrienden of buren
betreft, maakt daarbij weinig uit. De meeste Nederlanders hebben regelmatig contact met
familie en vrienden. Ongeveer 85% van de mensen heeft dagelijks of wekelijks contact met
familieleden via telefoon, sociale media of persoonlijke ontmoetingen (cbs 2017c). Met
buren (61%), vrienden en kennissen (77%) hebben minder mensen regelmatig contact.
Sinds 2000 is zowel contact met familie als dat met anderen gelijk gebleven. Mensen met
veel sociaal contact hebben meer ‘voordeel’ van digitale activiteit dan anderen: wie al een
stevig sociaal netwerk heeft, zal dit via internetgebruik versterken. Voor personen met
zwakke sociale netwerken biedt internet niet of nauwelijks compensatie (cbs 2017c).
2.4

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Tijdsbesteding
De hoeveelheid vrije tijd hangt samen met tijd die nodig is voor verplichtingen zoals werk
en opleiding en met de tijd die men besteedt aan persoonlijke verzorging (slapen, eten,
huishouden enz.). De totale hoeveelheid vrije tijd laat weinig verandering zien over de tijd
(tabel 2.3). Laagopgeleiden hebben meer vrije tijd dan hoogopgeleiden (niet in tabel).
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Tabel 2.3
De wekelijkse tijdsbesteding per type activiteit, bevolking van 12 jaar en ouder, 2006-2016 (in uren per week)

slapen, eten en persoonlijke verzorging
betaald werk
onderwijs
huishouden
zorg voor anderen
Vrijetijda
a

2006

2011

2016

75,6
19,5
3,3
20,7
3,3
44,4

76,3
21,2
3,7
19,0
2,9
44,5

77,4
20,5
3,3
19,1
2,9
43,8

Onder vrije tijd valt vrijwilligerswerk, bijeenkomsten, sociale contacten, media en overige
vrijetijdsactiviteiten.

Bron: scp (tbo’06); scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens

De meeste mensen besteden een groot deel van de ruim 40 uur aan vrije tijd per week
aan media en ict (19,6 uur per week) en sociale contacten (8,2 uur per week) (tabel 2.4).
Mannen besteden een groter deel van hun vrije tijd aan media en hobby’s dan vrouwen.
Hier staat tegenover dat vrouwen meer tijd besteden aan sociale contacten (niet in tabel).
Aan sport besteden Nederlanders gemiddeld 1,7 uur per week. Als we alleen naar de sporters kijken, blijkt dat zij hier 3,5 uur per week mee bezig zijn (niet in tabel).
Tabel 2.4
De hoeveelheid vrije tijd naar activiteit, personen van 12 jaar en ouder, 2006-2016 (in uren per week, vrije tijd
als hoofdactiviteit)

totale vrije tijd
mediagebruika
sociale contactenb
overige vrije tijdc
vrijwilligerswerk en bijeenkomstend
a
b
c

d

2006

2011

2016

44,4
19,8
8,7
14,5
1,4

44,5
21,7
7,3
13,8
1,7

43,8
19,6
8,2
14,3
1,7

Lezen en kijken, luisteren, gamen, internetten, computeren, overig massamedia.
Face-to-facecontact (bijvoorbeeld visite) en gemedieerd contact (bijvoorbeeld chatten).
Sportdeelname, bezoek cultuuruitingen en sportwedstrijden, amateurkunst, uitstapjes, individuele
hobby's, ontspanning, wandelen, fietsen, individuele hobby's als verzamelen, vissen en legpuzzels,
ongespecificeerde vrije tijd en reistijd in verband met sociale contacten en vrije tijd.
Vrijwilligerswerk, vergaderingen en religieuze activiteiten.

Bron: scp (tbo’06); scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens
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Medialisering
De tijd besteed aan media en ict is in 2016 weer terug op het niveau van 2006. De forse
stijging in internet- en computergebruik tussen 2006 en 2011 (van 2,8 naar 4 uur per week)
heeft niet doorgezet (zie figuur 2.9). Een belangrijke kanttekening is dat internet via de
mobiele telefoon hier niet is meegerekend, terwijl dit in de laatste jaren in populariteit is
toegenomen. Sinds 2006 is men meer televisie gaan kijken (13,6 uur per week in 2016) en is
het lezen van gedrukte media (kranten en tijdschriften) afgenomen (2,3 uur per week in
2016).
Figuur 2.9
Mediagebruika, bevolking 12 jaar en ouder, 2006-2016 (in uren per week)
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Individualisering en informalisering
In 2004 schetste Schnabel de ontwikkelingen rondom individualisering en informalisering,
die met elkaar samenhangen. In een individualiserende samenleving worden mensen
minder afhankelijk van hun directe omgeving. Een individu krijgt ‘de vrijheid – en zelfs de
plicht – te kiezen en ook weer anders te kunnen kiezen, ook tegen tradities of het belang
van anderen in’ (Schnabel en De Hart 2008, 15). Individualiteit wordt dan ook als tegenhanger gezien van sociale cohesie. In een informaliserende samenleving, waarin hiërarchische
verhoudingen afnemen en omgangsvormen losser worden, krijgen burgers in toenemende
mate de vrijheid om zelf hun leven in te richten. Organisaties krijgen steeds meer het
karakter van netwerken, die steeds vaker virtueel van aard zijn.
Het cbs (2017d) onderzocht of we steeds individualistischer en informeler worden, maar
kon op die vraag geen eenduidig antwoord geven. Ontwikkelingen in sociale contacten en
maatschappelijke participatie wijzen eerder op een verandering in vorm dan in frequentie.
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Het feit dat de omvang van sociale contacten en maatschappelijke participatie van burgers
stabiel is, is een signaal dat individualistisch en informeel niet per se ‘ieder voor zich’ betekenen. Zo is het aandeel Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet sinds het begin van deze
eeuw nagenoeg gelijk gebleven en benut de sportsector nog steeds het grootste aandeel
vrijwilligers (zie hoofdstuk 5). Het cbs (2017d) concludeert dat menselijk gedrag een samenspel is tussen individuele wensen en de ruimte die de samenleving daarvoor biedt. Dit
gedrag wordt niet alleen beïnvloed door het proces van individualisering, maar ook door
andere, verwante sociale veranderingen in de afgelopen decennia, zoals emancipatie, ontzuiling en flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Verschuiving van waarden: van plichtsgetrouw naar vrijheid en flexibiliteit
Hoe mensen in het leven staan, wat ze belangrijk vinden en welke waarden ze aanhangen,
verschilt per generatie, oftewel per groep in de bevolking die in dezelfde tijd is opgegroeid.
Mensen zijn het product van zowel hun ouders als de wijdere sociale omgeving; het tijdsgewricht waarin iemand opgroeit en de reactie daarop zijn mede bepalend voor wie
iemand is en hoe zij of hij naar het leven en de wereld kijkt. De samenleving telt meerdere
generaties, waaraan onderscheiden kwalificaties en waarden toegeschreven worden. In de
beleving van Nederlanders bestaan er tussen generaties sterkere verschillen in culturele
voorkeuren en in waarden rond gezin en seksualiteit dan in opvattingen over arbeid en
politiek (Van den Broek et al. 2010). De opeenvolgende generaties hechten in toenemende
mate waarde aan vrijheid en flexibiliteit en elke volgende generatie wordt met meer vrijheid opgevoed, waardoor een flexibeler levenspatroon ontstaat (Van den Broek et al.
2004; Cloïn en Van den Broek 2013). Het is dan ook te verwachten dat de jongste generaties
anders tegen sport aankijken en daarmee andere waarden nastreven dan oudere generaties nu en in de toekomst: minder verplichtingen en meer vrijheid en flexibiliteit.
De verschuiving van waarden is niet echter alleen gebonden aan de komst van nieuwe
generaties. Processen als individualisering en informalisering gaan namelijk ook gepaard
met veranderingen in waardeoriëntaties. Flexibiliteit wordt belangrijker en er komt meer
nadruk op zelfontwikkeling, spontaneïteit en zelfdiscipline. Regels worden minder belangrijk, maar ambities en sociale druk stijgen. Ook de druk om fit en gezond te zijn neemt toe.
Maatschappelijk debat
De laatste jaren worden vaker maatschappelijke discussies gevoerd over onderwerpen die
voorheen onbesproken bleven. Vanzelfsprekende maar ook juist verzwegen zaken worden
in toenemende mate in de openbaarheid gebracht. Deze ontwikkeling is vooralsnog niet
empirisch te onderbouwen, maar wel zichtbaar in het maatschappelijk debat. Denk aan de
gevolgen die #metoo heeft gehad voor het bespreekbaar maken en melden van seksuele
intimidatie. Ook in de sport dringt deze ontwikkeling door. De resultaten van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (De Vries et al. 2017) zijn in de
media breed uitgemeten (nos 2017; rtl Nieuws 2017). Ook verdenkingen van dopinggebruik of matchfixing zijn steeds vaker onderwerp van gesprek, waarbij sociale media een
belangrijk communicatiekanaal vormen. Sporters die voorheen bestempeld werden als
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helden, zijn nadat zij op doping werden betrapt aan de publieke schandpaal genageld. Op
lokaal niveau worden eveneens maatschappelijke discussies gevoerd, bijvoorbeeld over de
manier waarop de sportvereniging haar Sinterklaasfeest moet inrichten: wel of niet met
Zwarte Piet?
Door allerlei demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen (bv. immigratie en individualisering) is meer diversiteit in normen en waarden ontstaan. De opkomst van meer egalitaire verhoudingen en het wegvallen van het gezag van traditionele instituties zoals de
kerk bevorderen dat misstanden eerder aangekaart en openbaar gemaakt worden. Met de
opkomst van de sociale media is het gemakkelijker geworden iets in de publieke ruimte te
zeggen. En doordat de journalistiek nadrukkelijker gericht is op de publieke opinie (Dekker
en Ridder 2017), vindt dit zijn weerklank in de traditionele media.
Verontwaardiging over al dan niet vermeende misstanden kan leiden tot grensoverschrijdende gedragingen, maar laat ook zien waaraan burgers belang hechten en waarvoor zij in
actie willen komen. Achter de verontwaardiging kunnen terechte zorgen liggen, bijvoorbeeld over de giftigheid van de rubber instrooi op kunstgrasvelden voor sporters (rivm
2017) en over het milieu (rivm 2018). Politici, bestuurders en ambtenaren storen zich soms
aan de emotionaliteit van het maatschappelijk debat en aan de heftigheid en het gemak
waarmee aannames als feiten worden gepresenteerd, maar dat geeft tegelijkertijd een
beeld van wat er leeft in de samenleving en kan daarmee een informatieve functie voor de
democratische rechtstaat hebben (De Lange en Zuure 2018a; De Lange en Zuure 2018b).
2.5

Technologische ontwikkelingen

Impact technologische ontwikkelingen
Technologische innovatie is altijd een veranderende kracht in de samenleving geweest
(Lenski et al. 1991). Bepaalde technieken worden dan ook in verband gebracht met de overgang van het ene type samenleving naar een ander type (Roeters et al. 2016). De verspreiding van computers en internet wordt gezien als een overgang naar een postindustriële
samenleving, ook wel aangeduid als informatiesamenleving (Bell 1973; Webster 2002).
De informatierevolutie lijkt inmiddels een nieuwe fase in te gaan met een scala aan nieuwe
technologische mogelijkheden. Deze kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën:
1) automatisering en robotica, 2) informatie- en communicatietechnologie (verdere digitalisering van communicatieprocessen), 3) ‘slimme’ apparaten die via internet met elkaar
verbonden zijn (ook wel ‘internet der dingen’ genoemd), 4) nano- en biotechnologie (waaronder veel medisch-biologische toepassingen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van
sociale robots) (Van Est en Kool 2015).
Automatisering en robotica
Automatisering en robots veranderen het werk in fabrieken en zullen dat de komende
jaren blijven doen (Van Est en Kool 2015). Automatisering beperkt zich niet tot productieprocessen. We automatiseren in toenemende mate ook het huishouden, het entertainment, het vervoer, de zorg en de oorlogsvoering (Royakkers et al. 2012). Wanneer de tech28
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nologie zelfstandig besluiten neemt, is sprake van volledige automatisering. Wat een robot
precies is, is niet altijd helder. Apparaten van de toekomst worden vaak robots genoemd,
maar als ze er eenmaal zijn, dan zien we ze vaak niet meer als robot maar als apparaat
(denk aan de afwasmachine) (Roeters et al. 2016). Nieuwe robots automatiseren zeer uiteenlopende menselijke activiteiten, zoals het verzorgen van zieken, autorijden, het bedrijven van seks en het doden van mensen.
Ook in de sport doen robots hun intrede. Zo wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van trainingsrobots, met name in tennis en honkbal. Bij de voetbalclub Borussia Dortmund trainen
spelers hun handelingssnelheid met een trainingsrobot genaamd Footbonout (Waal 2012).
Puma ontwikkelt een trainingsrobot die de strijd aankan met Usain Bolt: de BeatBot. Deze
zelfrijdende robot volgt de lijnen op een atletiekbaan in elk gewenst tempo. Het apparaat
kan ‘rennen’ op een maximale snelheid van 44 kilometer per uur – het huidige wereldrecord van de Jamaicaanse topsprinter (Tervoort 2016b). Niet alleen voor trainingsdoeleinden, maar ook voor fanbeleving worden robots ingezet. Een deal tussen de Engelse voetbalclub Manchester City en Ubtech Robots maakt het mogelijk de fanbeleving in het stadion en online ‘revolutionair’ te veranderen. De robots worden ingezet voor exclusieve behind the scenes-beelden en acties ten behoeve van de fans (Tervoort 2016a). Zo zag
het publiek door de ogen van een robot hoe het is om als voetballer een spelerscontract te
ondertekenen en worden spelers door de robots begroet wanneer zij uit de spelersbus
stappen.
Informatie- en communicatietechnologie
Draadloze communicatie, mobiel internet en handzame devices zoals tablets en smartphones maken het mogelijk om altijd en overal online te zijn (anywhere, anytime, anyhow)
(ecp 2015). Hierdoor vervagen de grenzen tussen online en offline, evenals de grenzen tussen de virtuele en de reële wereld (Stichting Toekomstbeeld der Techniek 2014). Virtual en
augmented reality (vr en ar) zijn toepassingen waarin deze vervagende grenzen tot uiting
komen. Zo bood de Shorttrack vr Experience toeschouwers de mogelijkheid om zelf te
ervaren hoe het is om shorttracker te zijn. Nederlanders beschikken over veel ict-vaardigheden, maar niet iedereen bezit deze vaardigheden in gelijke mate. Mannen beschikken
over iets meer ict-vaardigheden dan vrouwen, jongeren zijn veel vaardiger dan ouderen en
hoogopgeleiden veel vaardiger dan laagopgeleiden (Vermeulen et al. 2017). Bijna alle
Nederlanders gebruiken internet, 86% gebruikt het (bijna) dagelijks. In 2017 had slechts 6%
van de Nederlanders nog nooit internet gebruikt (cbs 2017b).
Niet alleen op de arbeidsmarkt zijn ict-vaardigheden belangrijk. Ze kunnen ook een bijdrage leveren aan sociale contacten (Van Ingen et al. 2007; Schols et al. 2011). Het hoge
aandeel Nederlanders (meer dan acht op de tien) dat gebruikmaakt van social media en
sociale netwerken illustreert dit belang (tabel 2.5).
Op internet en sociale media wordt veelvuldig over sport bericht. Zo leidden het ek vrouwenvoetbal 2017 en het ek hockey 2017 samen tot ruim 200.000 berichten op sociale
media, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten (Hover et al.
2018). Ook gaming en e-sport zijn in opkomst. De wereld van e-sport, de wedstrijdvorm
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van computerspellen, groeit snel. Amateurteams of professionele spelers gaan daarbij de
strijd met elkaar aan, individueel of in teamverband. Voor een groot deel gebeurt dit
online, maar e-sport vindt ook plaats op grote evenementen. Er heerst discussie over de
vraag of e-sport wel ‘sport’ genoemd kan worden (Weijermars 2016; Kronenburg 2017),
maar het is een feit dat e-sport voor veel mensen een vorm van sportbeleving is (zie verder
hoofdstuk 8).
Tabel 2.5
Internetactiviteiten, bevolking 12 jaar en ouder, 2012-2017 (in procenten)

gebruik social media
chatten
weblogs lezen of zelf bijhouden
gebruik sociale netwerken
tekstberichten uitwisselen
sociaal netwerk
professioneel netwerk
versturen/ontvangen e-mails
telefoneren via internet
plaatsen maatschapp. - politieke mening
deelnemen maatschapp. online discussies
zoeken van baan of solliciteren
informatie over gezondheid
luisteren naar radio
kijken naar televisie
kranten, nieuwsbladen lezen/ downloaden
spelletjes, muziek (af)spelen/downloaden

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62
26
19
57
30
48
19
84
23

66
26
20
62
34
53
22
85
28
26
6
18
52
36
42
50
58

74
24
20
72
63
55
24
85
31

77
24
22
75
68
56
26
85
31
23
6
21
57
34
45
50
57

80
24
20
79
75
58
27
85
35
24
7
21
58
35
45
64
58

85
27
23
84
80
63
30
89
43
8
9
22
66
43
60
70
65

17
49
35
39
50
54

23
56
35
46
52
58

Bron: cbs

Internet der dingen
De afgelopen jaren zijn allerlei sensoren en apparaten aan internet gekoppeld – denk aan
sensoren in smartphones, maar ook in dijken. Deze apparaten en sensoren staan continu in
verbinding met het internet en communiceren met elkaar (ecp 2015). Dit wordt aangeduid
als het ‘internet der dingen’ (internet of things). De verwachting is dat dit internet der dingen
snel in omvang en impact zal toenemen (Roeters et al. 2016). Het belooft sociale voordelen
in een scala van beleidsterreinen, zoals energie, transport, openbare veiligheid en milieubeleid. Daarbij dient wel aandacht uit te gaan naar de vaardigheden die individuen nodig
hebben om het internet der dingen te gebruiken (Deursen en Mossberger 2018).
De verdere digitalisering en het internet der dingen zorgen ervoor dat de hoeveelheid data
razendsnel toeneemt. Het gebruik van sociale media, maar ook het doen van een online
aankoop leveren big data op. Het verzamelen, analyseren, interpreteren en toepassen daarvan is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden (Roeters et al. 2016). Vaak zijn de
verzamelde data van persoonlijke aard of betreffen ze persoonsgegevens. Zo verzamelen
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slimme wearables informatie over hartslag, emoties en slaapgedrag – informatie die kan
helpen bij het streven naar een gezonde levensstijl. Eén op de drie Nederlanders, ofwel
4,1 miljoen personen van 16 jaar of ouder, maakt bij sport en bewegen gebruik van wearables zoals apps, activity trackers en smartwatches (Van den Dool et al. 2017). Vaak is onduidelijk wat er gebeurt met de gevoelige gegevens die door deze hulpmiddelen worden verzameld (Van Est en Gerritsen 2017). De ervaring en de waardering van privacy zullen door
het toenemende risico van identiteitsfraude en privacyschending veranderen (Roeters et al.
2016).
Nano- en biotechnologie
Natuurwetenschappen (nano- en informatietechnologie) en levenswetenschappen (biotechnologie en cognitieve technologie) raken in toenemende mate met elkaar verweven
(Van Est 2014). Dat vertaalt zich in een groeiende interesse in zaken als genetische manipulatie en het nabootsen van levende systemen in techniek, zoals sociale robots. Dit type
innovaties heeft brede toepassingen in de medische wereld, en gaandeweg ook steeds
meer in de wereld van sport en bewegen. Zo worden er chips ontwikkeld die lichaamsfuncties neurologisch kunnen aansturen en gebruikt kunnen worden bij revalidatieprocessen of
psychische aandoeningen (Susskind en Susskind 2015). Vooral technieken die de grenzen
van onze vermogens oprekken, leiden tot morele discussies. Technieken om de prestaties
van lichaam en geest te meten en te optimaliseren, passen bij onze prestatiemaatschappij,
waarbij sport en bewegen vaak een ideale proeftuin vormen.
De grens tussen mens en machine begint zo langzamerhand te vervagen. Technologie nestelt zich tussen, zeer dicht bij en zelfs in ons, komt steeds meer over ons te weten en krijgt
zelfs menselijke trekjes. We worden mens-machinemengsels: cyborgs (Van Est 2014).
Technologie en sport zijn zowel voor de sporter als de consument steeds onlosmakelijker
met elkaar verbonden. Zo zijn de Olympische Spelen voor cyborgs inmiddels een feit: in
2016 vond de eerste editie van deze Bionische Spelen plaats in Zürich. Onderdelen van dit
internationale toermooi waren een hindernisbaan voor mensen met een exoskelet en
gedachtegestuurde computergames. In Japan bestaat er inmiddels een Superhuman Sports
Academy, een groep van onderzoekers en ontwikkelaars die zich inzet om menselijke sportieve capaciteiten te verbeteren met virtual reality en exoskeletten. In de zomer van 2018
werd aan de Technische Universiteit Delft een ontwerpwedstrijd op het gebied van Superhuman Sports georganiseerd (Sport Knowhow xl 2018).
2.6

Ecologische ontwikkelingen

Toenemende druk op ruimte en milieu in stedelijk gebied
De grote steden groeien doordat ze jongeren en immigranten aantrekken (De Jong en
Daalhuizen 2014). Volgens de regionale prognose van cbs en pbl blijven de steden in de
toekomst aanzienlijk groeien. Ook in de meeste middelgrote gemeenten, met name in de
Randstad en Brabant, wordt een stijging van het inwonertal verwacht (Kooiman et al.
2016).
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De woningbehoefte, de mobiliteit, het energie- en waterverbruik en de behoefte aan
onderwijs-, zorg- en sportvoorzieningen wordt bepaald door de bevolkingsomvang en
-opbouw en de huishoudenssamenstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ruimte
in de Randstadprovincies met name gebruikt wordt voor wonen, werken en recreatie (cbs
et al. 2016). Binnen steden zorgt de hoge druk voor gentrificatie3: verdringing op de
woningmarkt en stadsuitbreiding (Vermeij en Kullberg 2015). Bij een groeiende bevolking
en woningdichtheid op een relatief klein oppervlak komen de voorzieningen en het milieu
onder druk te staan. Wonen, werken, mobiliteit, recreatie, sport en natuur concurreren
steeds harder om dezelfde vierkante meters.
De openbare ruimte leent zich om functies als recreatie, sport en natuur met elkaar te
combineren. Daarbij is een aantrekkelijke, veilige en beweegvriendelijke inrichting belangrijk. Een beweegvriendelijke omgeving faciliteert, stimuleert en daagt uit om te bewegen
en te sporten. Denk hierbij aan voldoende wandel- en fietspaden, speeltuinen, parken en
bos. Het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte is primair een lokale verantwoordelijkheid. De nieuwe Omgevingswet (zie paragraaf 2.7) biedt kansen om gezondheid
en ruimtelijk beleid te verbinden in een lokale omgevingsvisie.
Leegloop perifere gebieden
Terwijl de bevolking van de steden groeit, moeten steeds meer plattelandsgemeenten en
gebieden aan de rand van Nederland rekening houden met een krimp van de bevolking. In
2040 zal bijna één op de drie gemeenten minder inwoners tellen dan zij nu doen (Kooiman
et al. 2016). Kansrijke jongeren en jongvolwassen trekken naar de stad, waardoor in nietstedelijke gebieden nauwelijks nieuwe inwoners geboren worden. Dit heeft tot gevolg dat
deze gebieden vergrijzen. In tegenstelling tot in de stedelijke gebieden is er ook nauwelijks
nieuwe aanwas van immigranten. De ouder wordende bevolking heeft andere behoeften,
en hiermee verandert de vraag naar producten en voorzieningen. Dit raakt met name de
persoonlijke dienstverlening, zoals kappers, verplegers en winkeliers (De Jong en Daalhuizen 2016).
Klimaatverandering en duurzaamheid
Volgens de klimaatscenario’s van het knmi moeten we rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en drogere
zomers (Klein Tank et al. 2015). Om verdere klimaatverandering tegen te gaan, zijn zowel
wereldwijd als op Europees en nationaal niveau doelstellingen en akkoorden opgesteld. Zo
is de Europese afspraak dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% is
afgenomen ten opzichte van 1990 (Roeters et al. 2016).
Naast de opwarming van de aarde zijn ook schaarste aan voedsel en grondstoffen en vervuiling door afvalstoffen ecologische problemen. Een transitie naar een circulaire economie (beperken afvalstoffen) en een eiwittransitie (minder dierlijke producten) zijn dan ook
noodzakelijk (Roeters et al. 2016).
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2.7

Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving
Met een actieve inzet van burgers hoopt de overheid het hoge ambitieniveau op het gebied
van het welzijn van de samenleving te handhaven met minder inzet van belastingmiddelen
(Veldheer et al. 2012). De beleidsideologie is dat in de participatiesamenleving burgers
dichter tot elkaar komen en gezamenlijk meer verantwoordelijkheden oppakken, waar de
overheid zich terugtrekt. Tegelijk vormen maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, diversiteit en toenemende ongelijkheid in de beschikbaarheid van sociale, economische en culturele hulpbronnen een risico op ongelijkheid (Vermeij en Kullberg 2015). De
meest kwetsbare mensen ondervinden de meeste gevolgen van de terugtredende overheid
en hebben het minste sociale, economische en culturele kapitaal om op terug te vallen.
Putters (2014) wijst op een mogelijke versterking van sociale ongelijkheid en ongenoegen
als het steeds dezelfde mondige burgers zijn die bepalen wat er gebeurt. De wrr (2017) signaleert in dit verband het verschil tussen het denk- en het doenvermogen van burgers: ook
als mensen van goede wil zijn en begrijpen wat er van ze verwacht wordt, is niet iedereen
in staat dat ook daadwerkelijk zelf op te pakken. Denk hierbij aan de inzet als vrijwilliger of
het weerstaan van verleidingen zoals ongezonde eetgewoonten.
Decentralisatie en transitie
De veranderingen in de verzorgingsstaat komen tot uiting in de decentralisatie van taken
en verantwoordelijkheden in het sociaal domein van de rijksoverheid naar de gemeenten.
Onder het sociaal domein vallen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling
(Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet, waarvoor gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Een belangrijk doel van de decentralisatie is om gemeenten in staat te
stellen een integraal en samenhangend beleid te voeren op het gebied van het sociaal
domein in brede zin (Pommer en Boelhouwer 2017). De sportsector wordt daarbij
genoemd als een van de partners op lokaal niveau. Partijen zoals sportverenigingen worden van groot belang geacht voor de maatschappelijke betrokkenheid van burgers en hun
bereidheid tot vrijwillige inzet en samenwerking. Vaak hebben actieve burgers meer vertrouwen in anderen en in politieke instituties (Posthumus et al. 2014). De opkomst van
ongeorganiseerde sportvormen (Roeters et al. 2017) en het groeiend aandeel verenigingen
dat aangeeft op zoek te zijn naar vrijwilligers (Van Kalmthout 2016) zijn tekenen dat deze
rol als partner in het sociaal domein geen vanzelfsprekende is.
Omgevingswet
Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treden. Hiermee bundelt de overheid de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en
vereenvoudigt ze het omgevingsrecht, dat uit tientallen wetten en honderden regelingen
bestaat. Daarnaast behoren meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen
tot de uitgangspunten. Het Rijk, de provincies en de gemeenten moeten als onderdeel van
deze nieuwe wet elk een omgevingsvisie opstellen, waarin de lange termijn voor de gehele
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fysieke leefomgeving omschreven staat. In de beleidsnota De opgaven voor de Nationale
Omgevingsvisie van het Rijk (Van der Wouden 2017) worden vier strategische opgaven voor
het omgevingsbeleid genoemd: een duurzame en concurrerende economie, een klimaatbestendige en -neutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon- en
leefomgeving en tot slot een waardevolle leefomgeving. Lokaal moet er ook aandacht voor
gezondheidsaspecten komen, waarmee een link met bewegen en sport gelegd kan worden
(zie bv. Sport Knowhow xl 2017 en hoofdstuk 11).
Effectiviteit van beleid: harde bewijzen of beleefde waarde
De overheid, zowel landelijk als gemeentelijk, wil graag weten of haar beleid effectief is:
worden de beoogde doelstellingen met de gehanteerde instrumenten bereikt en kunnen
de effecten in voldoende mate aan het beleid kunnen worden toegeschreven? De vraag
naar effectiviteit ontstaat enerzijds vanuit de behoefte om beleid te kunnen bijsturen en
anderzijds vanuit de plicht om verantwoording af te leggen voor de bestede middelen.
De laatste jaren vormen de beleidsdoorlichtingen hiervoor een middel, zoals recent met
betrekking tot het landelijke sportbeleid (aef 2017). Deze wijze van evalueren is sterk
gestoeld op de gedachte van een maakbare samenleving, waarbij een technisch-rationele
benadering van beleid logisch is (Houppermans et al. 2015). Beleid is echter lastig te vervatten in doelen, middelen en causale relaties, want op de uitkomsten hebben ook de context
en de activiteiten van beleidsactoren op diverse niveaus (zoals gemeentelijke organisatie,
sportaanbieders of vrijwilligers) invloed. In de discussie over dit onderwerp komt daardoor
ook meer aandacht voor subjectievere karakteristieken van de beleidspraktijk, bijvoorbeeld als het gaat om de geloofwaardigheid en de aanvaardbaarheid van bepaald beleid
voor de bevolking. In dit kader wordt ook wel gesproken van de ‘beleefde’ effectiviteit
(Houppermans 2011). Ook voor sport is de discussie over de maakbaarheid door beleid
relevant, zie bijvoorbeeld de waarde van de buurtsportcoaches voor sportdeelname (Van
Lindert et al. 2017a), de waarde van sportevenementen voor de economie of de maatschappij (Nederlandse Sportraad 2017b, zie ook hoofdstuk 8) en de effectiviteit van topsportfinanciering op het aantal behaalde medailles (hoofdstuk 7).
Polderen als bestuursmodel
Op steeds meer terreinen worden pogingen ondernomen om gezamenlijk ambities te realiseren door samenwerkingsverbanden op te zetten, zoals bij het programma ‘Jongeren op
Gezond Gewicht’ (jogg), het Preventieakkoord (nog niet verschenen bij het schrijven van
dit rapport) en het Sportakkoord (vws et al. 2018). Alliantievorming is ‘hot’, zowel in de
publieke als in de private sfeer. Met name in de private sfeer wordt er hierbij van uitgegaan
dat alliantievorming zal bijdragen aan innovatie of leidt tot kostenvoordeel. Alliantievorming wordt ingezet om de betrokken partijen op eenzelfde golflengte te krijgen, zodat
overheid en private partijen niet tegen elkaar inwerken, maar samen optrekken. De praktijk komt niet altijd overeen met deze verwachtingen. Allianties komen in veel gevallen
maar moeizaam tot stand en tijdens de realisatie van projecten ontstaan vaak spanningen
en conflicten tussen de betrokken partijen (Twist en Klijn 2007).
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Beleid Europese Unie
De afspraken tussen de 28 lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen.
Sport werd voor het eerst genoemd in het Verdrag van Lissabon (Europese Unie 2007).
Daarnaast is Europese regelgeving op tal van andere terreinen van invloed op het sportbeleid in Nederland. Enkele voorbeelden hiervan zijn de btw-vrijstelling, de nieuwe privacywetgeving, de Wet Markt en Overheid en de regulering van de kansspelen.
Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie noodzaakt Nederland tot aanpassing van de btw-sportvrijstelling. In het Bridport-arrest (19 december 2013, zaak
C-495/12) oordeelt het Hof van Justitie dat de btw-vrijstelling voor sportdiensten niet langer alleen geldt voor diensten van sportorganisaties aan hun leden, maar ook voor diensten door sportorganisaties aan niet-leden (volgens de Europese btw-richtlijn). De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft gevolgen voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Het moeten toepassen van de vrijstelling pakt vanwege het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting van btw financieel
ongunstig uit voor gemeenten en sportstichtingen. Gemeenten zullen volledig worden
gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie
van sportaccommodaties. Het gaat in totaal om een bedrag van 241 miljoen euro, dat verdeeld is in 153 miljoen voor gemeenten en 88 miljoen voor sportverenigingen (vsg 2017).
De Europese btw-sportvrijstelling zal op 1 januari 2019 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden.
In 2017 stelde het Europees Hof al dat denksport geen sport is vanwege ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’, waardoor bridge-, schaak- en damverenigingen hun
btw-vrijstelling verliezen.
In privacywetgeving is vastgelegd wat wel en niet mag bij het verwerken van persoonsgegevens. Sinds mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, in Nederland vertaald
in de Algemene verordening gegevensbescherming (avg). Tot die tijd hadden de lidstaten
hun eigen nationale wetten op dit gebied, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit
1995. Met de nieuwe wetgeving worden privacyrechten versterkt en uitgebreid, krijgen
organisaties meer verantwoordelijkheden en hebben alle Europese privacytoezichthouders
dezelfde stevige bevoegdheden (Autoriteit Persoonsgegevens 2018). Ook sportverenigingen en sportbonden verwerken regelmatig persoonsgegevens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leden- en wedstrijdadministratie, beeldmateriaal van sporters en gegevens van
personeel, vrijwilligers en fans. Zij moeten dan ook kunnen aantonen zorgvuldig om te
gaan met privacygevoelige gegevens. Onjuiste toepassing van de privacywetgeving kan leiden tot hoge boetes (Van Beurden en Menting 2018).
De Wet Markt en Overheid vloeit voort uit Europese mededingingsregels en is vormgegeven om concurrentievervalsing te voorkomen waar overheden en bedrijven met elkaar
concurreren (denk aan stadswachten, maar ook aan de exploitatie van sportvoorzieningen). In principe moeten overheden alle kosten die zij maken voor een dienst doorberekenen in de (‘integrale kost-’)prijs. Voor activiteiten met een algemeen belang, waartoe ook
sportactiviteiten kunnen behoren, geldt op dit moment een uitzonderingsmogelijkheid: de
35

maatschappelijke ontwikkelingen

algemeen belanguitzondering (daeb). Als de gemeenteraad besluit dat een dienst zoals de
verhuur van een sportaccommodatie van algemeen belang is, dan kan deze onder de kostprijs worden aangeboden. Deze uitzonderingsbepaling is met de evaluatie van de wet ter
discussie komen te staan (Van der Hoeff 2016). De minister heeft besloten om de algemeen
belanguitzondering niet geheel te laten vervallen, maar aan te scherpen. Op 1 september
2017 is het wetsvoorstel wijziging Wet Markt en Overheid ter consultatie online geplaatst.
De algemeen belanguitzondering moet worden voorzien van specifieke motiveringseisen
en ondernemers moeten vooraf meer inspraak hebben. Hiermee worden overheden
gedwongen om ondernemers goed te betrekken bij algemeen belangbesluiten, hun besluiten goed te motiveren en meer aandacht te besteden aan de concurrentienadelen voor
ondernemers. Overheden worden zo verplicht de voor- en nadelen van een algemeen
belangbesluit zorgvuldig af te wegen. Ook wordt een periodieke evaluatie van gemaakte
uitzonderingen verplicht (vsg 2018a).
Het voorspellen van sportwedstrijden vorm een belangrijk deel van de gokmarkt. Binnen
de eu zijn landen vrij om hun beleid ten aanzien van gokken zelf te bepalen, zolang de
nationale gokregels aan de eu-wetgeving voldoen. Zo mogen buitenlandse goksites geheel
of gedeeltelijk aan banden gelegd worden om redenen van algemeen belang, bijvoorbeeld
om de consument te beschermen, fraude te voorkomen en misdaad te bestrijden (Europese Commissie 2013). Het is momenteel op basis van de Wet op de kansspelen (Wok) niet
mogelijk om legaal kansspelen via internet aan te bieden. Veel spelers maken dan ook
gebruik van illegaal aanbod. De huidige Wet op de kansspelen is al bijna vijftig jaar oud en
vraagt om herziening. Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Eerste Kamer der StatenGeneraal 2016) reguleert de online kansspelmarkt. Door de komst van de nieuwe wetgeving wordt het mogelijk strenge eisen te stellen aan de aanbieders van online kansspelen
en zodoende spelers beter te beschermen tegen onder andere kansspelverslaving en witwassen. Het wetsvoorstel is in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen en zal nog in de
Eerste Kamer behandeld worden.
2.8

Slot

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die
mogelijk van invloed zijn op het hedendaagse en toekomstige Nederlandse sportlandschap. Veranderingen in de maatschappij kunnen zowel op een positieve als negatieve
manier in de sport doorwerken. Daarmee bieden ze kansen, maar ook uitdagingen (vergelijk Van Bakel et al. 2017).
Kansen voor de sport
De Nederlandse bevolking groeit en haar samenstelling verandert. Zo neemt het aandeel
niet-westerse migranten toe. Deze groep sport en beweegt over het algemeen minder dan
autochtone Nederlanders. Dit geldt vooral voor niet-westerse migranten van de eerste
generatie. Hoe langer men in Nederland woont, hoe vaker men sport. De sportdeelname
onder de tweede generatie is dan ook hoger. Dankzij de diversiteit in etnische achtergron36
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den zullen zich nieuwe sporten ontwikkelen en neemt de populariteit van de traditionele
sporten mogelijk af (Vogels 2014).
Het opleidingsniveau van de bevolking is verder toegenomen. Aangezien hoger opgeleiden
meer sporten dan lager opgeleiden, zal dit een positieve invloed hebben op het aandeel
sporters.
De belangrijkste kansen liggen wellicht bij de technologische ontwikkelingen. Diverse technologische toepassingen verlagen de drempel om aan sport deel te nemen en vergroten de
beleving. Zo maken sociale media en wearables het mogelijk sportactiviteiten en -prestaties te monitoren, delen en vergelijken, elkaar te stimuleren en afspraken te maken.
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om gezondheid en ruimtelijk beleid te verbinden in
een lokale omgevingsvisie, waarmee ook een link met bewegen en sport gelegd kan worden.
Uitdagingen voor de sport
Nederland vergrijst: over ruim twintig jaar zal de bevolking voor een kwart uit 65-plussers
bestaan. Dit heeft waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de sportdeelname. Ouderen
sporten namelijk minder, wel zijn zij de laatste jaren meer gaan sporten. Dit is mogelijk een
gevolg van het feit dat de ouderen van nu meer met sport zijn opgegroeid dan de ouderen
van een paar decennia geleden en van het feit dat ouderen steeds hoger opgeleid zijn (Van
den Dool 2017). Hoe dan ook heeft de vergrijzing gevolgen voor het sportaanbod, dat meer
ingericht moet worden op de wensen en mogelijkheden van ouderen.
Aan technologische ontwikkelingen werden hierboven al belangrijke kansen toegeschreven. Er is echter ook een keerzijde; ze kunnen namelijk ook passief gedrag stimuleren. Op
veel terreinen vindt automatisering plaats en een toename in mediagebruik kan het zitgedrag doen toenemen. Gezondheid is voor Nederlanders het belangrijkste goed, maar dit is
niet altijd terug te zien in de leefstijl. De populariteit van roken is de afgelopen jaren weliswaar flink gedaald, maar het aandeel Nederlanders met overgewicht is juist toegenomen.
Economisch gezien gaat het Nederland inmiddels weer voor de wind. Niet iedereen profiteert echter in gelijke mate van de toenemende welvaart en de verbeterde leefsituatie.
Mensen met hogere inkomens profiteren hiervan verhoudingsgewijs meer dan mensen
met lagere inkomens en de verschillen naar opleidingsniveau nemen toe. Aangezien mensen met een hoger inkomen of opleidingsniveau meer sporten dan mensen met een lager
inkomen of opleidingsniveau, kan dit de ongelijkheid in sportdeelname stimuleren.
Sociaal-culturele veranderingen zoals individualisering en informalisering hebben ertoe
geleid dat de jongste generaties anders tegen sport aankijken en daarin andere waarden
nastreven dan oudere generaties. Jongeren willen minder verplichtingen en meer vrijheid
en flexibiliteit. Het is aan de sportsector om het aanbod daarop te laten aansluiten.
De leegloop van een deel van het platteland zorgt ervoor dat sportverenigingen in krimpgebieden minder nieuwe aanwas krijgen. Sportverenigingen komen onder druk te staan en
ook het gemeentelijk accommodatiebeleid moet mogelijk worden herzien. Een kleiner
aantal sporters betekent ook een minder intensieve bezetting van sportaccommodaties.
Grootstedelijke gebieden hebben juist met het tegenovergestelde te maken: door een
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groeiend aantal inwoners komt de beperkt beschikbare ruimte onder druk te staan.
Sport heeft hierbij veel concurrentie van functies als wonen, werk en andere vormen van
recreatie.
Noten
1

2
3
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Langdurige armoede volgens de episodemethode: arm in ten minste drie aaneengesloten jaren binnen
een periode van vijf jaar. In het peiljaar 2013 gaat het om drie aaneengesloten jaren in de periode
2011-2015.
De vraag of sport leidt tot meer contacten en verbindingen, en daarmee meer sociale cohesie, komt
aan bod in paragraaf 9.4.
Gentrificatie is een proces van opwaardering van een stadswijk op sociaal, cultureel en economisch
gebied. Deze opwaardering gaat veelal gepaard met een stijging van de waarde van het vastgoed in de
wijk en een stijging van het gemiddeld inkomensniveau van de wijkbewoners.
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Ontwikkelingen in het sportbeleid
Hugo van der Poel en Resie Hoeijmakers (Mulier Instituut)

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de beleidsmatige ontwikkelingen van de zomer van 2014 tot en
met de zomer van 2018 op hoofdlijnen beschreven. Dit gebeurt, net als in vorige edities van
de Rapportage sport, door kort de veranderingen te schetsen die hebben plaatsgevonden bij
de landelijke beleidsorganisaties en aansluitend in te gaan op de ontwikkelingen binnen de
belangrijkste beleidsthema’s.
De sportwereld telt veel organisaties (zie hoofdstuk 5), die allemaal ‘eigen’ beleid ontwikkelen, eigen belangen hebben en in meer of mindere mate invloed hebben op ‘het’ sportbeleid. Veel van deze organisaties spelen een belangrijke rol bij het in beweging krijgen en
houden van de miljoenen sporters in Nederland. Vanwege de beperkte ruimte die in dit
hoofdstuk beschikbaar is, ligt de focus hier echter voornamelijk op het landelijke sportbeleid.
3.2

Spelers in het sportbeleidsnetwerk: doelstellingen en taakverdeling

De belangrijkste spelers in het landelijke sportbeleidsnetwerk zijn de directie Sport van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), het Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport Federatie (noc*nsf) als de vertegenwoordiger van de georganiseerde sport en de gemeenten, landelijk gebundeld in de Vereniging Sport en Gemeenten
(vsg). De provincies spelen een relatief bescheiden rol. In deze paragraaf worden allereerst
de belangrijkste ontwikkelingen bij deze spelers in de periode 2014-2018 samengevat. Vervolgens worden de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de organisatie en samenstelling
van het sportbeleidsnetwerk beschreven.
Ministerie van vws, directie Sport
In 2014 is Edith Schippers, als lid van het kabinet-Rutte ii (vvd-PvdA), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, net als in het kabinet-Rutte I. Zij blijft dit de gehele kabinetsperiode-Rutte ii. Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en een lange formatie
worden in kabinet-Rutte iii (vvd, cda, D66 en cu) twee ministers op het departement van
vws beëdigd. Hugo de Jonge (cda) is de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Daarnaast krijgt het ministerie een minister zonder portefeuille. Bruno Bruins (vvd)
is de minister voor Medische Zorg en Sport. Min of meer tegelijkertijd is ook een nieuwe
directie aangetreden, zodat binnen een jaar tijd de gehele politieke en ambtelijke leiding
van de directie Sport is gewisseld.
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Tabel 3.1
Tijdlijn sportbeleid rijksoverheid augustus 2014-augustus 2018
2014

okt.
nov.

2015

jan.
mrt.

apr.
mei

jun.
jul.
sep.
nov.
Nederland voorzitter eu

2016

jan.

mrt.

mei

jun.
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Kamerbrief Hoofdlijnen gehandicaptensportbeleid
Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Kamerbrief Toezegging van de minister van vws inzake
bewegingsonderwijs
Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jeugd Op
Gezond Gewicht (jogg)
oprichting stichting jogg
Plan van aanpak bewegingsonderwijs
oprichting Vechtsportautoriteit
Kamerbrief Plan van aanpak regulering full-contact
vechtsporten
nieuwe versie Beleidskader sportevenementen
Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Kamerbrief Verslag Schriftelijk Overleg (vso) inzake vso Sport
en Bewegen in de Buurt
Kamerbrief Nieuw programma sportblessurepreventie
Kamerbrief Europese Spelen 2019
Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
invoering subsidieregeling voor energiebesparing en
verduurzaming voor sportverenigingen
Kamerbrief Voortgang sportprogramma’s sbb vsk
Kamerbrief Besluit tot oprichting Nederlandse Sportraad
presentatie programma van het Nederlands voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie
start subsidieregeling voor energiebesparing en
verduurzaming voor sportverenigingen
start Kenniscentrum Sport (kcs)
start nieuw programma Sportblessurepreventie
fusie Staatsloterij-Lotto
Commissiebrief aandacht mensenrechten bij goed bestuur
sportorganisaties en grote sportevenementen
noc*nsf Sportagenda 2017+
instelling Nederlandse Sportraad
Europese Sportraad Brussel en aannemen Raadsconclusies
Europese conferentie over doping
Voortgangsbrief Sport juni 2016
Kamerbrief Verslag ojcs-raad 30 en 31 mei 2016
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Tabel 3.1
(Vervolg)
einde Nederlands
voorzitterschap eu

jul.

sep.
okt.
nov.

dec.
2017
Tweede
Kamerverkiezingen
Rutte iii

feb.
mei
aug.
sep.
okt.

dec.
2018
Gemeenteraadsverkiezingen

feb.
mrt.
apr.

mei
jun.

jul.
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Kamerbrief Resultaten en uitvoering van het Nederlandse euvoorzitterschap
Kamerbrief Terugkoppeling eu-voorzitterschap vws
wetsvoorstel Wet uitvoering antidopingbeleid
tv-uitzending Zembla ‘Gevaarlijk spel’ (start discussie
rubbergranulaat) en Kamerbrief Start onderzoek rivm
Kamerbrief Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles
is gezondheid.
Voortgangsbrief Sport november 2016
publicatie rivm-onderzoek Beoordeling gezondheidsrisico’s door
sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
start onderzoek ‘Seksueel misbruik in de sport’
advies nieuwe Beweegrichtlijnen
Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Hugo de Jonge minister van vws
Bruno Bruins minister voor medische Zorg en Sport
Paul Blokhuis staatssecretaris van vws
nieuw regeerakkoord
Beleidsdoorlichting Sport
Kamerbrief Tussenevaluatie sectorakkoorden funderend
onderwijs
Kamerbrief Voortgang nationaal Preventieakkoord
Kamerbrief Besteding extra middelen topsport
rondetafelgesprekken Sportakkoord
Kamerbrief Aanbieding startadvies Sportakkoord
Briefadvies subsidies evenementen Nederlandse Sportraad
Kamerbrief Antidopingbeleid
Briefadvies fiscaliteit bij sportevenementen Nederlandse
Sportraad
Kamerbrief Voortgang nationaal Preventieakkoord
Kamerbrief Voortgang Sportakkoord
Kamerbrief Advies fiscaliteit bij sportevenementen
Kamerbrief Uitwerking regeling gratis vog
Kamerbrief Briefadvies subsidie sportevenementen
Voortgangsbrief Sportbeleid juni 2018
ondertekening Nationaal Sportakkoord
Kamerbrief Maatregelen ter versterking aanpak doping
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Figuur 3.1
Begrote uitgaven sport, 2012-2018 (in miljoenen euro’s)
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Bron: Rijksbegrotingen vws 2012-2018

In de eerste termijn van minister Schippers vormt de beleidsbrief ‘Sport en bewegen in
Olympisch perspectief’ uit 2011 de basis van het sportbeleid. Wat betreft de breedtesport
concentreren de middelen zich in twee grote, langlopende programma’s: ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (sbb) en ‘Veilig Sport Klimaat’ (vsk). Deze programma’s hebben een looptijd van vier jaar (tot 2016). In de ‘Voortgangsbrief Sport’ van november 2015 maakt de
minister bekend de programma’s sbb en vsk met twee jaar te verlengen, tot en met 2018.
Eveneens in november 2015 laat de minister de Tweede Kamer weten een nieuwe raad te
zullen instellen: de Nederlandse Sportraad. Dit adviesorgaan heeft als doel het rendement
van sportevenementen te vergroten. In november 2016 maakt de minister met de ‘Voortgangsbrief Sport’ bekend 10 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar te stellen voor
het topsportbeleid.
In 2016 en 2017 worden een Sport Toekomstverkenning (Visser et al. 2016), een evaluatiestudie
van de ‘Brede Impuls Combinatiefunctionarissen’ (de buurtsportcoaches) (Van Lindert et al.
2017a) en de Beleidsdoorlichting Sport (aef 2017) uitgevoerd, die evenzovele bouwstenen voor
het nieuw te ontwikkelen beleid opleveren.
In oktober 2017 presenteert het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord 2017-2021: Vertrouwen in
de toekomst. Hierin worden een structurele financiële verhoging van het sportbudget en het
sluiten van een Sportakkoord aangekondigd (zie paragraaf 3.10). Dat impliceert een nieuwe
aanpak van het Nederlandse sportbeleid, die past binnen de ontwikkeling waarbij de overheid een meer coördinerende rol op zich neemt (zie paragraaf 2.7).
42

ontwikkelingen in het sportbeleid

De sportbegroting wordt door het kabinet-Rutte iii opgehoogd van 136 miljoen naar
161 miljoen euro. In het regeerakkoord is vastgelegd dat 10 miljoen euro naar de
versterking van de positie van sportaanbieders gaat, dat de structurele intensivering van de
topsport met 10 miljoen euro wordt verdubbeld en dat 5 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor het ondersteunen van de organisatie van sportevenementen in Nederland.
Daarnaast legt het kabinet vast steviger te gaan inzetten op de aanpak van dopinggebruik,
matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.
Voor 2019 is een uitbreiding van het budget van de directie Sport voorzien met 241 miljoen
euro, voor compensatiebeleid in verband met het intrekken van het Sportbesluit (zie paragraaf 2.7). Dit geld komt beschikbaar voor aanleg, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties, waarmee accommodaties opeens het belangrijkste onderwerp zijn
geworden in het landelijke sportbeleid – in elk geval in geld uitgedrukt (zie verder paragraaf 3.10).
In het regeerakkoord wordt de sportsector een formele rol toebedeeld in preventie en
gezondheidsbevordering. Het kabinet-Rutte iii sluit een nationaal Preventieakkoord met
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen
en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties (vvd, cda, D66 en ChristenUnie
2017). De focus van dit akkoord zal liggen op drie deelthema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik (vws 2018a). Sport en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden
aan het thema overgewicht. Het kabinet gaat 170 miljoen euro in het nationaal Preventieakkoord investeren.
noc*nsf
noc*nsf is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse sportbonden en een aantal
specifieke sportorganisaties. Zij is daarmee de belangenbehartiger van de georganiseerde
sport en bij gelegenheid van sport in de volle breedte.
Het beleid van noc*nsf in de periode tot 2016 staat in teken van de ‘Sportagenda 2016.
Sport inspireert!’. De ambities in dit vierde integrale beleidsplan van de sport zijn het vergroten van de sportparticipatie naar 75% en de realisatie van een plek in de top tien van de
beste topsportlanden van de wereld.
In de Algemene Vergadering van noc*nsf in mei 2016 is de ‘Sportagenda 2017+’ vastgesteld. Met de vernieuwde agenda is het denken in termen van vierjarige cycli losgelaten.
Het idee is dat hierdoor meer flexibiliteit in het beleid mogelijk is en dat adequater op
maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingespeeld. De ambities van noc*nsf blijven
ongewijzigd: een hoge actieve sportparticipatie en excellente topsportprestaties. In de
sportagenda is het gedachtegoed terug te zien van het tussentijdse beleidsprogramma
‘Transitie in de sport’, dat zich richt op het toekomstbestendig houden van de georganiseerde sport. Steeds meer mensen sporten in ongeorganiseerd verband, op momenten die
hun het best uitkomen. noc*nsf is van mening dat de rol van sportbonden en noc*nsf
met die ontwikkeling mee moet veranderen. Zij wil de sporter centraal stellen in plaats van
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de georganiseerde sport, de bonden en de verenigingen. Dit betekent dat ernaar wordt
gestreefd zo veel mogelijk mensen aan het sporten te brengen, ongeacht of dat in verenigingsverband gebeurt of in een ander verband. In de ‘Sportagenda 2017+’ gaat meer aandacht uit naar de behoeften en het plezier van de sporter zelf, zodat meer Nederlanders
gedurende een langere periode in hun leven gaan sporten. Mede in dat licht is de financiering van de lidorganisaties vanaf 2018 anders geregeld. Met ingang van 2018 wordt de
basisfinanciering afgebouwd. Sportbonden en noc*nsf dienen de basisactiviteiten van hun
organisatie te financieren uit eigen middelen. De beschikbare algemene middelen worden
gekoppeld aan de realisaties van de ambities uit de ‘Sportagenda 2017+’.
Op het gebied van topsport blijft noc*nsf vasthouden aan de in de ‘Sportagenda 2016’ verwoorde ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Om deze
doelstelling te bereiken, wordt in de ‘Sportagenda 2016’ bij de ondersteuning en financiering van topsport gefocust op de (potentieel) best presterende programma’s. Deze lijn
wordt in de ‘Sportagenda 2017+’ doorgetrokken.
noc*nsf is medeontwikkelaar en medeondertekenaar van het Nationaal Sportakkoord en
namens de sport betrokken bij de ontwikkeling van het Preventieakkoord.
Gemeenten
Het aantal Nederlandse gemeenten is gedaald van 403 in 2014 naar 380 in 2018 (cbs,
2018a). Hun rol is de afgelopen jaren veranderd, doordat gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden zijn toebedeeld. Na drie decentralisaties hebben zij veel taken van de Rijksoverheid in het sociaal domein overgenomen (paragraaf 2.7). Hoewel elke gemeente eigen
accenten legt, betekenen de decentralisaties dat er lokaal meer aandacht is voor de
beleidsmatige verbinding van sport en bewegen in het sociaal domein. Met de invoering
van de Omgevingswet (zie paragraaf 2.7) is een volgende decentralisatie aanstaande, dit
keer in het fysieke domein.
In 2017 brachten het Mulier Instituut en de vsg de Monitor Lokaal Sportbeleid 2016 uit, waarin
kennis over lokaal sport- en beweegbeleid voor het eerst op een systematische manier is
verzameld (Hoekman en Van der Maat 2017). Hieruit blijkt dat sport in gemeentelijk beleid
steeds meer ten behoeve van andere thema’s wordt ingezet. Het bevorderen van de
gezondheid en het in beweging brengen van de samenleving zijn de voornaamste doelen
van het lokale sportbeleid. Sportstimulering als centraal doel is minder belangrijk geworden. Niet alleen de doelen, maar ook de rol van gemeenten is de afgelopen jaren veranderd. De uitkomsten van de Monitor Lokaal Sportbeleid laten zien dat gemeenten steeds meer
ondersteunend wensen te zijn, een groter beroep doen op andere partijen en in toenemende mate intersectoraal samenwerken.
De uitgaven aan sport die gemeenten doen, blijven redelijk stabiel. In een publicatie van
het Mulier Instituut over de ontwikkelingen in de gemeentebegrotingen sport van
2010-2017 is te zien dat de uitgaven van gemeenten aan sport in de crisistijd redelijk gelijk
zijn gebleven en jaarlijks per saldo rond de 1,2 miljard euro liggen. Dit betekent dat
gemeenten gemiddeld 65 euro per inwoner uitgeven aan sport (Van den Dool en Hoekman
2017).
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In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is veel aandacht uitgegaan naar de rol van sport en bewegen op lokaal niveau. Door noc*nsf is een sportcampagneteam gestart om lokale politici te stimuleren sport en bewegen een plek te geven in
partijprogramma’s en coalitieakkoorden. Kenniscentrum Sport heeft de Beleidswijzer Sport &
Bewegen geactualiseerd (Hoyng en Sluis 2017), waarmee gemeenten op een praktische
manier, door middel van tips en praktijkvoorbeelden, worden ondersteund bij het formuleren van sport- en beweegbeleid. De Vereniging Sport en Gemeenten (vsg) heeft met hetzelfde doel het visiedocument Sport stimuleert opgesteld. In dit document zijn verschillende
modellen gepresenteerd waarmee doelstellingen van sportbeleid aan beleidsinstrumenten
worden gekoppeld. Dit biedt gemeenten een handreiking om, rekening houdend met de
lokale mogelijkheden en ambities een doelmatig en effectief sport- en beweegbeleid te
formuleren. In het visiedocument wordt het begrip ‘sportkapitaal’ geïntroduceerd. De
beleidsmatige uitdaging voor gemeenten is volgens dit document het ‘lokaal aanwezige
sportkapitaal’ optimaal te laten renderen, gegeven de gemeentelijke doelstellingen voor
het sportbeleid (vsg 2018c).
Jaarlijks organiseert de vsg de verkiezing van de zogenoemde ‘sportgemeente van het
jaar’. Dit was in 2015 Hoogeveen, in 2016 Hellendoorn, in 2017 Heerenveen en in 2018 Rotterdam (vsg 2018b).
De vsg ‘scharniert’ tussen het landelijke en het lokale sportbeleid. De vereniging haalt
enerzijds de vragen en uitdagingen op waarmee gemeenten te maken hebben in de ontwikkeling en uitvoering van het lokale sportbeleid, bundelt en weegt die en kaart relevante
zaken vervolgens aan bij landelijke organisaties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(vng) en ministeries als vws en ocw. Omgekeerd vervult de vsg een rol in de implementatie
van landelijk beleid, zoals bij de inzet van buurtsportcoaches en het informeren van
gemeenten over zaken als de nieuwe subsidieregelingen op het gebied van sportaccommodaties en de komst van de Omgevingswet (zie paragraaf 2.7). De vsg is verder medeontwikkelaar en medeondertekenaar van het Nationaal Sportakkoord.
Provincies
Sinds de commissie-Lodders in 2008 heeft voorgesteld dat niet meer dan twee overheidslagen zich met één thema zouden moeten bezighouden en sport geen taak van de provincie is bevonden, hebben de meeste provincies hun bemoeienis met sport beëindigd. Ook
de rol van provinciale sportservicebureaus is sindsdien veranderd, doordat zij nu hooguit
nog projectsubsidies voor opdrachten ontvangen. Tussen de provincies bestaan op dit
gebied echter wel verschillen. Enkele provincies beschikken over ‘eigen middelen’, bijvoorbeeld uit de verkoop van aandelen in een energiemaatschappij, en zetten die in op sportaccommodaties en -evenementen ter versterking van de economische structuur en de leefbaarheid. Een van die provincies is Noord-Brabant. Deze provincie heeft in 2017 de uitvoering van een groot deel van het sportbeleid overgedragen aan BrabantSport, een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, het Centrum voor Topsport en Onderwijs (cto)
Zuid, de stichting Sports & Technology en Team Brabant Sport (BrabantSport 2018). Een
ander voorbeeld is de provincie Gelderland, die via het Gelders Sportakkoord een sportnet45
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werk is gestart met gemeenten, sportbonden, koepelorganisaties en kennisinstellingen om
het beleidsplan Gelderland Sport! 2016-2019 uit te voeren (Provincie Gelderland 2015).
Ontwikkelingen in het sportbeleidsnetwerk
In de periode 2014-2018 zijn verschillende nieuwe organisaties tot het sportbeleidsnetwerk
toegetreden. Zo is de Nederlandse Sportraad ingesteld, is ingezet op kennisbundeling op
het gebied van sport en bewegen in het Kenniscentrum Sport en is een Vechtsportautoriteit aangesteld.
De Nederlandse Sportraad
Op 20 mei 2016 is bij Koninklijk Besluit de Nederlandse Sportraad (Nlsportraad, zie
www.nederlandse-sportraad.nl) ingesteld voor een periode van vier jaar. Hiermee heeft de
Nederlandse regering voor het eerst een formele adviesraad op het terrein van sport opgericht. De aanleiding hiervoor was de gang van zaken bij het bid voor de organisatie van de
Europese Spelen 2019 in Nederland. Daarbij ging het mis in de afstemming tussen de
betrokken partijen en moest noc*nsf de organisatie van de Spelen teruggeven. In juni 2015
meldde minister Schippers aan de Tweede Kamer dat ze kritisch naar de gevolgde procedure in de organisatie en financiering van grote sportevenementen zou kijken. Op 20
november 2015 vroeg ze de Tweede Kamer om voor een periode van vier jaar een adviesraad in te stellen waar de organisatie, kennis en kunde van grote sportevenementen worden gebundeld. De Nederlandse Sportraad heeft als taak de minister van vws, het kabinet
en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren beleid op het
gebied van sportevenementen en in het bijzonder te kijken naar zes punten (vws 2015h):
1) zorgen voor meer rendabele sportevenementen; 2) de impact van evenementen op
sportparticipatie en integratie vergroten; 3) effectief leren uit ervaringen van eerdere sportevenementen; 4) sportevenementen meer laten functioneren als een springplank voor
(inter)nationale handel; 5) sportinnovaties en maatschappelijke toepassingen bevorderen;
6) invulling van de evenementenkalender op de (iets) langere termijn. Hoewel de Nederlandse Sportraad in eerste instantie met een beperkte opdracht is ingericht (adviseren over
sportevenementen), is hij op basis van de Kaderwet adviescolleges ingesteld als adviescollege voor de minister van Sport. De Nederlandse Sportraad ziet als eigen taak dan ook niet
alleen het gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van sportevenementen, maar
wil dit doen (en doet dit) op het gehele terrein van de sport, zoals blijkt uit de website en
gepubliceerde werkprogramma’s (Nederlandse Sportraad 2016, 2017a). Zijn eerste advies
kwam uit in december 2016 en betrof de btw-regeling voor sportopleidingen. Inmiddels
heeft de Raad verschillende adviezen uitgebracht, waaronder een advies over het Nationaal Sportakkoord. In 2019 zal de Nederlandse Sportraad worden geëvalueerd en zal blijken of zijn adviestaak zal worden voortgezet.
Als leden van de Nederlandse Sportraad werden benoemd: Michael van Praag (voorzitter),
Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer (oud-olympiërs), Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Merel van Vroonhoven (Autoriteit Financiële Markten – afm), Duncan
Stutterheim (organisator dance-events), Jaap de Groot (hoofdredacteur Telesport), Andre
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Kuipers (oud-ruimtevaarder)1, Leanne van den Hoek (brigadegeneraal in het leger) en Erik
Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie) (Nederlandse Sportraad 2018a).
Kenniscentrum Sport
In de Kamerbrief van 23 oktober 2014 maakte minister Schippers haar plannen ten aanzien
van een nieuw te vormen kenniscentrum voor sport en bewegen bekend. Het Nederlandse
Instituut voor Sport en Bewegen (nisb), dat als belangrijkste kennisinstituut in het sportnetwerk opereerde, en de Stichting Onbeperkt Sportief, waar de kennisfunctie voor sporters met een beperking was belegd, zijn opgegaan in het Kenniscentrum Sport (kcs). Dit
kenniscentrum heeft als taak om vraaggestuurd kennis over sport en bewegen te verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden, onder andere via het kennisportal allesoversport.nl. Op 18 januari 2016 opende minister Schippers met een symbolische druk op de
knop vanuit Den Haag formeel het Kenniscentrum Sport en de bijbehorende website.
Alle door vws gefinancierde organisaties met een kennisfunctie op het gebied van sport en
bewegen leveren bijdragen aan de portal allesoversport.nl. kcs ondersteunt en/of coördineert diverse platforms, zoals het Lectorenplatform Sport en Bewegen, de Erkenningscommissie Sport en Bewegen (die interventies op het gebied van sport en bewegen beoordeelt
op hun effectiviteit) en de Kennisbank Sport en Bewegen (die functioneert als een nationale sportbibliotheek en waarin verder het Mulier Instituut, de Koninklijke Vereniging voor
Lichamelijke Opvoeding (kvlo), de Vereniging Sport en Gemeenten (vsg) en Nationale Raad
Zwemveiligheid (nrz) participeren).
kcs ontwikkelt zelf geen beleid, maar ondersteunt de beleidsontwikkeling en -uitvoering
door beschikbare kennis te verzamelen en te ontsluiten op een wijze die bijdraagt aan
meer kennisgestuurd sportbeleid. Deze rol heeft het kcs ook bij de ontwikkeling en
komende uitvoering van het Sportakkoord.
Vechtsportautoriteit
Op 5 maart 2015 kondigt minister Schippers in de Kamerbrief ‘Plan van aanpak regulering
van de full-contact vechtsporten’ de komst aan van een Vechtsportautoriteit, die de leiding
zal nemen in de regulering van de vechtsportsector (vws 2015i). In april 2017 is de Nederlandse Vechtsportautoriteit geïnstalleerd als een onafhankelijke toezichthouder en handhavende instantie die de full-contact vechtsporten kickboksen, muah thaiboxing en Mixed
Martial Arts (mma) moet reguleren. De Vechtsportautoriteit heeft het bevorderen van een
veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsportsector tot doel.
Daarnaast is een keurmerk voor vechtsportscholen ingevoerd, komen er duidelijke richtlijnen voor vechtsportevenementen, een vergunningplicht voor vechtsportgala’s en een
licentiesysteem voor trainers, coaches en scheidsrechters. Ook is het voor jongeren tot
17 jaar verboden te stoten en trappen tegen het hoofd en komen er een medische keuring
en een wedstrijdboekje waarin de medische en sportieve historie van de sporter wordt bijgehouden om te voorkomen dat vechters na een knock-out direct weer de ring instappen
bij een andere bond. De Vechtsportautoriteit ziet toe op de uitvoering van deze maatregelen.
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3.3

Sport en Bewegen in de Buurt

In 2011 wordt door minister Schippers met de beleidsbrief ‘Sport en bewegen in Olympisch
perspectief’ het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (sbb) aangekondigd. De minister wil met dit programma voor iedere Nederlander passend sport- en beweegaanbod in
de buurt realiseren, met als uiteindelijk doel een hogere sportdeelname en het stimuleren
van een gezonde en actieve leefstijl. Het realiseren van passend sport- en beweegaanbod
in de buurt is de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar het kabinet wil hen daarbij
met deze regeling ondersteunen. Het programma kent twee hoofdbestanddelen: de ‘Brede
Impuls Combinatiefuncties’ (bic) en de ‘Sportimpuls’. De bic betreft een structurele uitkering via het Gemeentefonds voor de aanstelling van buurtsportcoaches die sport en bewegen in de nabije omgeving voor meer mensen mogelijk moeten maken. De bic is te
beschouwen als een doorontwikkeling en opschaling van de ‘Impuls brede scholen, sport
en cultuur’, waarmee (te beginnen in de 31 grootste gemeenten) vanaf 2008 combinatiefuncties werden ingevoerd. Combinatiefunctionarissen waren (en zijn) vooral bedoeld voor
het leggen van verbindingen tussen scholen, sport en cultuur en het stimuleren van het
ontstaan van ‘brede scholen’. Met de bic werd de term ‘buurtsportcoach’ geïntroduceerd
en werd de inzet verbreed naar (verbindingen met) sectoren als zorg en welzijn. De doelgroep werd verbreed naar alle kansarme groepen waar het gaat om sport en bewegen. De
‘Sportimpuls’ is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders kunnen aanvragen voor het opzetten van vraaggerichte activiteiten waarbij meer mensen aan het
sporten en bewegen kunnen worden gebracht. Om het sport- en beweegaanbod na afloop
van de sportimpulsprojecten beter te borgen, is vanaf 2017 het maximaal aan te vragen
bedrag verlaagd en is cofinanciering van de projecten verplicht gesteld (Ooms et al. 2018).
In de voortgangsbrief Sport van november 2015 kondigt minister Schippers aan het programma met twee jaar te verlengen en daarbij enkele veranderingen door te voeren.
Zo wordt meer ingezet op het professionaliseren van het beroepsprofiel van de buurtsportcoach en op het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Het programma lijkt hiermee het uitgangspunt van sport voor iedereen te hebben verlegd naar een focus op specifieke doelgroepen. Uit de evaluatiestudie
Evaluatie buurtsportcoaches. De Brede impuls buurtsportcoaches als werkend proces van Van Lindert
et al. (2017a) blijkt dat bijna alle gemeenten deelnemen aan de bic en dat op 1 september
2017 in totaal 2.919 fte aan buurtsportcoaches werkzaam is. Hiermee is de programmadoelstelling van 2.900 fte buurtsportcoaches behaald. Daarnaast zijn sinds de start van de
regeling in 2012 879 Sportimpulsprojecten gehonoreerd. Vrijwel alle gemeenten geven aan
de bic te ervaren als een impuls voor hun sportbeleid (Van Lindert et al. 2017a). aef (2017)
concludeert in de Beleidsdoorlichting Sport 2010-2016 mede op basis van deze evaluatiestudie
dat het aannemelijk is dat sbb eraan heeft bijgedragen dat meer mensen kunnen sporten
en bewegen in de buurt, wat overeenkomt met de doelstelling van de minister.
Met ingang van 2019 wordt de bic omgezet naar de Brede Regeling Combinatiefuncties (brc).
Door het woord ‘impuls’ te vervangen door ‘regeling’ wordt het structurele karakter van de
regeling benadrukt. Met de 40% brc-subsidie op de aanstellingskosten is het voor de
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gemeenten aantrekkelijk om niet alleen met ‘stenen’ (lees: accommodaties), maar ook met
‘handjes’ uitvoering te geven aan hun lokale sportbeleid, waarbij de buurtsportcoaches
zorgen voor de verbinding met andere sectoren, zoals onderwijs, zorg, gezondheid, welzijn
en bedrijfsleven. De beleidsmatige inzet van de landelijke partners is hierbij vooral de verdere professionalisering van de beroepsgroep buurtsportcoaches en ontwikkeling en
implementatie van goed onderbouwde en effectieve aanpakken om specifieke doelgroepen in beweging te krijgen en te houden. In het Nationaal Sportakkoord is vastgelegd dat
het budget voor de brc wordt uitgebreid tot 73 miljoen euro en dat het aantal buurtsportcoaches kan doorgroeien naar 3625 fte.
Als onderdeel van het programma sbb is in oktober 2016 een sbir-oproep (Small Business
Innovation Research) uitgezet aan ondernemers om nieuwe (innovatieve) producten en
diensten te ontwikkelen voor duurzaam sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen (rvo 2016). Er zijn zestig ideeën ingediend. De vijf voor uitwerking geselecteerde
projecten zijn divers, van een virtueel bewegingsprogramma tot het begeleiden van wandelgroepen in de natuur door huisartsen en fysiotherapeuten.
3.4

Veilig Sportklimaat

Met de beleidsbrief ‘Sport en bewegen in Olympisch perspectief’ kondigt minister Schippers in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (vsk) aan. De minister wil met vsk
een veiliger sportklimaat creëren, zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te
hebben van intimidatie of geweld. Het programma wordt een van de prioriteiten in de
ambtsperiode van minister Schippers en moet bijdragen aan zowel het voorkomen van
ongewenst gedrag als het stimuleren van gewenst gedrag. De minister stelt jaarlijks een
programmasubsidie van 7 miljoen euro beschikbaar. De regie van vsk ligt bij sportkoepel
noc*nsf, met de knvb en de knhb als kartrekkers. Het programmaplan wordt jaarlijks vastgesteld door een kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van noc*nsf, knvb en knhb.
Sportbonden kunnen bij het kernteam plannen indienen die de basis vormen voor het programmaplan. Vervolgens wordt door het bestuur van noc*nsf besloten over het definitieve programma.
In november 2015 kondigt minister Schippers in de ‘Voortgangsbrief Sport’ aan het programma met twee jaar te verlengen, tot eind 2018. De minister zet met de verlenging van
het programma vooral in op de borging van de resultaten van het actieplan, zodat het programma een blijvende bijdrage is aan een plezierige en veilige sportomgeving, ook wanneer het in 2018 stopt. Daarnaast is ingezet op een intensievere ondersteuning van het
voetbal, omdat in deze sport de meeste incidenten plaatsvinden.
Uit de voortgangsmonitor van het Mulier Instituut blijkt dat in 2017 sinds de start van het
programma 10.557 verenigingen één of meer vsk-producten hebben afgenomen en vier op
de vijf verenigingsbestuurders af en toe of vrijwel dagelijks kennis en/of ervaringen uit vskproducten gebruiken (Romijn en Van Kalmthout 2017). In de Beleidsdoorlichting Sport
2010-2016 (aef 2017) wordt geconcludeerd dat vsk op sommige vlakken een effectieve bijdrage heeft geleverd aan een veiliger sportklimaat. Zo is het aantal excessen in het ama49
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teurvoetbal fors gedaald en heeft het actieplan in de afgelopen jaren veel bonden, verenigingen, sporters en vrijwilligers bereikt. aef (2017) benadrukt dat effecten op de veiligheidsbeleving van sporters op de lange termijn moeten worden bezien. Dit betekent dat
het te vroeg is om te concluderen of vsk in zijn missie is geslaagd.
In de afgelopen periode is het onderwerp seksuele intimidatie binnen de sport hoog op de
agenda komen te staan. Verschillende incidenten van seksueel misbruik binnen de turn- en
wielersport vormden aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar seksuele intimidatie
en misbruik in de sport. In opdracht van de sportsector is de onderzoekscommissie-De
Vries aangesteld, die in 2017 haar resultaten en aanbevelingen presenteert (De Vries et al.
2017). noc*nsf liet weten de aanbevelingen te omarmen en om te zetten in een plan van
aanpak. Minister Bruins belooft in februari 2018 de haalbaarheid te zullen bestuderen van
het opstellen van een wettelijk kader dat ondersteuning biedt voor een veiliger sportklimaat (vws 2018b). In het regeerakkoord is de belofte gedaan om meer in te zetten op het
tegengaan van misbruik in de sport.
De inzet van noc*nsf en het vsk-programma op een veilig en plezierig sportklimaat krijgt
in het Sportakkoord een vervolg in het thema ‘positieve sportcultuur’.
3.5

Sport in en om school

Sport in en om de school is de afgelopen jaren een veelbesproken thema geweest. Hoewel
er geen wettelijke norm voor de hoeveelheid te realiseren lestijd voor bewegingsonderwijs
is ingevoerd, was de inzet van kabinet-Rutte ii om leerlingen op school meer te laten
bewegen en sporten. Staatsecretaris Dekker komt in januari 2015 met een plan van aanpak
voor het bewegingsonderwijs, waarin scholen voor 2017 als richtlijn is meegegeven om
iedere basisschoolleerling minimaal twee uur per week gymles te geven en waar mogelijk
drie. Daarnaast is het streven alle lessen te laten geven door een bevoegde (vak)leerkracht
(alo of pabo met lo-bevoegdheid). Dekker stelt 8 miljoen euro per jaar beschikbaar voor
realisatie hiervan. Er zijn vraagtekens gezet bij de effectiviteit van dit plan. Het blijft de
eigen verantwoordelijkheid van scholen om aan de norm te voldoen en zij mogen zelf
bepalen of zij de gymlessen daadwerkelijk laten verzorgen door vakleerkrachten of leerkrachten met een aantekening lo.
In de Tweede Kamer leiden de plannen van Dekker tot discussie. In februari 2016 zijn voorstellen door vvd en sp ingediend voor wettelijke verankering van meer en beter bewegingsonderwijs. Deze zijn na de verkiezingen in 2017 controversieel verklaard en tot de
nieuwe kabinetsperiode uitgesteld. Het nieuwe kabinet spreekt in het regeerakkoord niet
over meer gymlessen of beter bewegingsonderwijs. Wel wordt het plan van aanpak voor
het bewegingsonderwijs voortgezet. In de zomer van 2018 hervat de Tweede kamer de
behandeling van het initiatief wetsvoorstel van het Kamerlid Van Nispen van de sp.
In 2017 komt het Mulier Instituut in de 1-meting Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
(Slot-Heijs et al. 2017) met teleurstellende uitkomsten met betrekking tot het aantal les50
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uren en onbevoegden voor de klas. Uit de meting blijkt dat de aanpak van het kabinet
nagenoeg geen effect heeft gehad. Ruim één op de vijf scholen biedt maar één uur gymles
per week. Daarnaast blijkt dat op 11% van de scholen door onbevoegden en op 21% van de
scholen incidenteel door onbevoegden wordt lesgegeven. Dit was voor de nieuwe minister
van Onderwijs Slob aanleiding om in december 2017 aan te kondigen aanvullende acties te
zullen gaan afspreken met de po-Raad om de komende jaren meer voortgang te realiseren.
Door het Mulier Instituut is vastgesteld dat steeds minder scholen schoolzwemmen aanbieden. In 2016 bood een derde van de scholen een vorm van schoolzwemmen aan (Floor
2017a) en beschikte een derde van de Nederlandse kinderen over het door de zwemsector
bepleite C-diploma (Floor et al. 2017). Wel beschikken bijna alle Nederlandse kinderen over
een zwemdiploma A. Minister Schippers is van mening dat de verantwoordelijkheid voor
het zwemvaardig maken van kinderen bij ouders, scholen en gemeenten ligt. Het nieuwe
kabinet lijkt niet van deze koers af te wijken. Een andere discussie betrof de verantwoordelijkheden van leerkrachten bij het schoolzwemmen. Aanleiding vormde een tragisch ongeval in 2015 in Rhenen, waar een 9-jarig meisje tijdens het schoolzwemmen verdronk. Het
meisje kon niet zwemmen en sprak geen Nederlands. Drie zwemdocenten kregen van de
rechter een taakstraf opgelegd omdat ze in het toezicht zouden zijn tekortgeschoten. De
leraren zijn vrijgesproken, mede omdat ze niet goed op de hoogte waren gebracht van de
protocollen waarin hun verantwoordelijkheden stonden. De vrees werd geuit dat als het
wel tot een veroordeling was gekomen, de scholen terughoudender zouden zijn geworden
met het aanbieden van schoolzwemmen.
De helft van de basisschooljeugd voldoet niet aan de Beweegrichtlijnen. De Inspectie van
het Onderwijs publiceert in het voorjaar 2018 een onderzoek naar de leerresultaten binnen
het bewegingsonderwijs waaruit blijkt de dat motorische vaardigheden van kinderen zijn
afgenomen vergeleken met eerdere metingen (zie verder hoofdstuk 4 en 6). Dit soort
berichten maakt het begrijpelijk dat ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ als thema is
opgenomen in het Sportakkoord.
3.6

Gehandicaptensport

Omdat de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking achterblijft bij die
van mensen zonder beperking (Von Heijden et al. 2013; Van den Dool en Van Lindert 2018),
heeft de gehandicaptensport in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen van de rijksoverheid. Er is flink geïnvesteerd in subsidies voor gehandicaptensport om mensen met
een beperking in staat te stellen om te sporten en te bewegen. Zo loopt van 2009 tot 2015
het programma ‘Special Heroes’, gericht op het vergroten van de sport- en beweegparticipatie van jongeren met een beperking binnen en buiten de scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast loopt van 2011 tot 2015 het programma ‘Revalidatie sport en bewegen’,
gericht op het stimuleren van sport en bewegen tijdens en na het revalidatieproces voor
mensen met een lichamelijke handicap of chronische aandoening.
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Op 16 oktober 2014 kondigt minister Schippers in een hoofdlijnenbrief aan een nieuw
gehandicaptensportbeleid te ontwikkelen om de integratie en participatie van mensen met
een beperking binnen de samenleving te vergroten (vws 2014a). Deze brief werd op 23 april
2015 gevolgd door de beleidsbrief ‘Grenzeloos actief’ (vws 2015b), waarin de minister het
nieuwe programma ‘Grenzeloos actief’ bekendmaakt. Het doel van dit vierjarige programma is het mogelijk maken van passend sport- en beweegaanbod in de buurt voor
mensen met een beperking. Het programma sluit aan bij het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en besteedt veel aandacht aan kennisontwikkeling en -ontsluiting. Daarnaast ligt de focus op de manieren waarop het aanbod van gehandicaptensport kan worden verbeterd en afgestemd op de vraag.
Met de vervoersregeling financiert de minister de vervoerskosten van sporters met een
ernstige handicap die een teamsport beoefenen bij een reguliere bond. Hiermee wil de
minister de drempel voor sportdeelname van mensen met een handicap verminderen.
Hoewel dit een waardevolle regeling is, is zij slechts voor een beperkt aantal sporters van
toepassing (aef 2017).
Via noc*nsf kunnen sport- en beweegaanbieders een stimuleringsbudget van ‘Grenzeloos
actief’ aanvragen om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te versterken en/of de doelgroep beter te bereiken. Een organisatie kan maximaal 950 euro aanvragen. Per 1 september 2018 zijn in totaal 333 aanvragen toegekend en zijn 41 regionale
samenwerkingsverbanden actief. Aanpak en resultaten van het programma worden op de
website van ‘Grenzeloos actief’ onder de aandacht gebracht met verhalen en goede voorbeelden (Van Driel 2018b). Het programma ‘Grenzeloos actief’ eindigt na 2018. Onder het
thema ‘inclusief sporten en bewegen’ blijft er aandacht en continuïteit voor het thema
‘gehandicaptensport’ in het Sportakkoord.
3.7

Topsport

In de beleidsbrief ‘Sport en bewegen in Olympisch perspectief’ van 2011 is het beleid van
de minister op het gebied van topsport uiteengezet. Vanuit de gedachte dat topsport bijdraagt aan nationale trots en inspiratie ondersteunt het kabinet de ambitie van noc*nsf
om wat dit betreft bij de beste tien landen van de wereld te gaan behoren. Minister Schippers onderkent dat de sportsector vanwege de toenemende internationale concurrentie
focus en bundeling van krachten binnen de topsport noodzakelijk acht en dat aan een aantal topsportonderdelen wellicht geen directe steun meer zal worden verleend. In de ‘Voortgangsbrieven Sport’ van juni en november 2016 kondigt de minister aan de komende jaren
fors in de Nederlandse topsport te investeren. Vanaf 2017 is het topsportbudget structureel
met 10 miljoen euro verhoogd. Wel brengt de minister in 2017 een aantal accenten aan.
Ingezet wordt op een divers topsportaanbod met topprestaties in veel verschillende sportdisciplines (8 miljoen euro extra), voorzieningen voor topsporters en coaches (1 miljoen
euro extra) en Paralympische topsport- en talentprogramma’s (1 miljoen euro extra). Daarnaast kondigt de minister aan binnen het bestaande budget een half miljoen euro vrij te
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maken voor de ondersteuning van topsporters die na hun carrière een maatschappelijke
carrière willen starten. Hiermee krijgt de problematiek rondom de transitie van topsport
naar een maatschappelijke carrière meer aandacht.
Het nieuwe kabinet voegt nogmaals structureel 10 miljoen euro toe aan het budget voor de
Nederlandse topsport. Minister Bruins geeft in een Kamerbrief (vws 2018b) aan dat deze
extra middelen zo veel mogelijk direct ten goede moeten komen aan topsporters en talenten in zowel de Olympische als de Paralympische sporten. noc*nsf heeft in opdracht van
vws een plan uitgewerkt om de middelen tot en met 2020 in te zetten. 8 miljoen euro gaat
naar individuele talenten en topsporters voor deelname aan internationale wedstrijden en
trainingsstages, talentherkenning en -ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en verbetering van de financiële voorzieningen. 2 miljoen euro gaat naar ondersteuning van de collectieve Nederlandse topsport voor de ontwikkeling van een integraal datamanagement- en
dossiervoeringssysteem, de opleiding van Nederlandse topcoaches en de ontwikkeling van
nieuwe kansrijke sporten.2
In 2019 zal de minister in aanloop naar de volgende Olympische cyclus (2020-2024)
opnieuw bekijken hoe het totale budget voor topsport kan worden ingezet om het hoogste
rendement uit topsport te halen. ‘Topsport die inspireert’ wordt in 2019 het zesde deelakkoord onder het Sportakkoord.
3.8

Evenementen

Met het Beleidskader sportevenementen zet de minister haar visie op topsportevenementenbeleid uiteen (vws 2013). Zij wil ‘bijdragen aan het naar Nederland halen van en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen
en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten’. De minister beschrijft in het
beleidskader hoe aanprekende internationale sportevenementen die niet jaarlijks in
Nederland worden georganiseerd in aanmerking kunnen komen voor een rijksbijdrage.
In 2015 wordt duidelijk dat de minister streng toeziet op de gestelde criteria. Hoewel zij
positief gestemd is over het in Nederland organiseren van internationale topsportevenementen, leidt de organisatie van de Europese Spelen (es) 2019 in 2015 tot spanningen tussen het ministerie van vws en noc*nsf. noc*nsf heeft zich bij het Europees Olympisch
Comité (eoc) gemeld als kandidaat-gastheer voor de Europese Spelen in 2019, maar moet
de organisatie teruggeven als duidelijk wordt dat er geen bijdrage van de overheid verwacht mag worden. In de Kamerbrief ‘Europese Spelen 2019’ (vws 2015e) meldt de minister de Kamer dat de gevraagde gezamenlijke bijdrage van 57,5 miljoen euro voor de es
2019 een te groot beslag legt op de middelen die de overheden tot hun beschikking hebben voor het organiseren van sport. Een belangrijke afweging in het besluit is dat onduidelijk is of de grote sporten voldoende gerepresenteerd zullen worden tijdens de Europese
Spelen. Het gedoe rondom de organisatie van de es 2019 vormt voor de minister aanleiding om een adviescollege in te stellen: de Nederlandse Sportraad (zie paragraaf 3.2). Deze
heeft inmiddels een analyse en enkele adviezen uitgebracht op het gebied van het evene-
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mentenbeleid (Nederlandse Sportraad 2017a, 2017b, 2018b, 2018c en 2018d) en heeft
nieuwe adviezen in voorbereiding.
Het nieuwe kabinet maakt in het regeerakkoord duidelijk 5 miljoen euro extra uit te
trekken voor het ondersteunen van de organisatie van sportevenementen in Nederland.
Het vigerende Beleidskader sportevenementen wordt in de zomer van 2018 geëvalueerd.
Tezamen met de adviezen van de Nederlandse Sportraad liggen er dan verschillende
bouwstenen voor de vormgeving van het element topsportevenementen in het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ van het Sportakkoord, dat naar verwachting in 2019 zijn
beslag krijgt.
3.9

Kennisinfrastructuur

Met de Kamerbrief ‘Kennis- en Innovatieagenda Sport’ (vws 2014b) laat de minister weten
een aantal veranderingen door te voeren om het rendement van onderzoek en innovatie in
de sport te vergroten en de kennisontsluiting naar professionals en publiek te verbeteren.
Een verbeterde kennisinfrastructuur kan volgens de minister bijdragen aan topsportprestaties en aan het vergroten van sportdeelname voor gehandicapten, de impact van sportevenementen en de aan sport gerelateerde export.
Eind 2014 richt de minister het Topteam Sport in om voor de komende jaren een ‘Kennisen Innovatieagenda 2015-2020’ op te stellen die leidend wordt voor de middelen die de
overheid ter beschikking stelt voor de onderzoeks- en innovatieprogramma’s op het
gebied van sport en bewegen. Het Topteam bestaat uit vooraanstaanden uit sport,
bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Hun brede netwerk moet de relevantie van de
agenda en effectiviteit van uitvoering verhogen. De financiering van het Topteam wordt
mogelijk door stopzetting van de subsidie aan InnoSportnl. In juni 2015 presenteert het
Topteam de ‘Kennis- en innovatieagenda Sport’. Hierin wordt gepleit voor het ontwikkelen
van een samenhangend systeem waarmee sportinnovaties een impuls kan worden gegeven. Samenwerking staat centraal binnen dit systeem, dat bestaat uit drie speerpunten:
een netwerk van sportinnovatiecentra, projecten en start-ups die zo veel mogelijk aan de
centra worden verbonden en een Sport Data Valley, waarin data uit centra en projecten
worden gedeeld en waarbij iedereen terecht kan voor data-analyses. De openbare lancering van de Sport Data Valley vond in oktober 2016 plaats (zie www.sportinnovator.nl).
In 2014 is gestart met de ontwikkeling en monitoring van de kernindicatoren Sport.
Om langetermijnontwikkelingen in de sport te kunnen volgen, zijn kernindicatoren
benoemd (inmiddels 21) waarvoor de dataverzameling en monitoring zijn geborgd (vws
2012; 2014b). De minister gebruikt deze kernindicatoren om ontwikkelingen in de sport te
kunnen signaleren en deels ook om (de effecten van) het sportbeleid te toetsen. Het rivm
is door de minister aangewezen om de dataverzameling rond de kernindicatoren te coördineren en te ontsluiten (zie www.sportenbewegenincijfers.nl). Het cbs, het scp en het Mulier
Instituut zijn naast het rivm de preferred suppliers van de kernindicatoren.
Een belangrijke aanpassing in de kennisinfrastructuur sport is de oprichting van het
Kenniscentrum Sport per 1 januari 2016 (zie www.kenniscentrumsport.nl). Het nisb en het
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‘kennisdeel’ van Onbeperkt Sportief gaan op in dit nieuwe kenniscentrum (zie paragraaf
3.2). Het doel van de minister bij de oprichting van het Kenniscentrum Sport is om het aanbod van kennis op het gebied van sport en bewegen beter te bundelen en te ontsluiten (via
www.allesoversport.nl), zodat de kennis meer tegemoetkomt aan de vraag en beter wordt
benut.
3.10

Sportakkoord en Preventieakkoord

In een strandtent bij de haven van Scheveningen, onderdeel van de Race Village van de
Volvo Ocean Race, tekent minister Bruno Bruins op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord
2018-2022. Sport verenigt Nederland (vws et al. 2018), samen met voorzitter André Bolhuis van
noc*nsf en bestuursvoorzitter Lucas Bolsius van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(vsg). Aan het akkoord ging een uitgebreide consultatie bij belanghebbende partijen vooraf
(vws 2018c).
vws, noc*nsf en vsg tekenen het hoofdakkoord, de vijf deelakkoorden worden elk getekend door een veelheid van de bij het betreffende thema betrokken partijen. De deelakkoorden zijn gericht op de thema’s ‘inclusief sporten en bewegen’, ‘duurzame sportinfrastructuur’, ‘vitale sportaanbieders’, ‘positieve sportcultuur’ en ‘van jongs af aan vaardig
in bewegen’. Aangekondigd wordt dat er in 2019 nog een deelakkoord komt voor het
thema ‘topsport die inspireert’. In de deelakkoorden staat wat de betrokken partijen willen
bereiken, wat ze daarover afspreken en hoe ze de voortgang in het doelbereik willen
monitoren. In het najaar van 2018 worden de deelakkoorden verder uitgewerkt in maatregelen en concrete acties.
In 2014 is het ‘Nationaal Programma Preventie’ gestart met als doel het verminderen van
de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verkleinen van de
gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De speerpunten van het programma zijn minder alcohol, roken, depressie, diabetes en overgewicht en meer bewegen.
Het ministerie van vws heeft eind 2016 besloten dit programma tot en met 2021 te verlengen. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte iii wordt een nationaal preventieakkoord aangekondigd. Met een groot aantal betrokkenen wordt in 2018 aan drie thematafels (roken, alcohol, overgewicht) gesproken over effectieve maatregelen om te komen
tot een rookvrije generatie, een stijging van gezond gewicht bij de jeugd en een daling van
obesitas bij volwassenen en het terugdringen van problematisch alcoholgebruik en alcoholgebruik onder jongeren en zwangeren. Sport is een ‘betrokken partij’ bij het Preventieakkoord, voor de uitvoering waarvan 170 miljoen euro is gereserveerd. In het najaar van
2018 wordt duidelijk wat die betrokkenheid van de sport gaat inhouden.
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3.11

Wet- en regelgeving

In de periode 2014-2018 hebben verschillende veranderingen in de Europese en nationale
wet- en regelgeving plaatsgevonden die van invloed zijn (geweest) op het sportbeleid,
zoals op het terrein van de privacywetgeving en het gokbeleid (zie paragraaf 2.7).
Ingevolge de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat het gelegenheid geven tot
sportbeoefening is vrijgesteld van btw, ontstaat de situatie dat sportverenigingen en
gemeenten niet langer de btw (21%) kunnen terugvragen op de ‘inkoop’ van de producten
en diensten die ze nodig hebben om gelegenheid te geven tot sportbeoefening. Op 3
november 2017 heeft het kabinet bekendgemaakt gemeenten en sportverenigingen vanaf
2019 volledig te compenseren voor het verlies van deze btw-teruggave. Op 20 juli 2018 zijn
hiertoe in de Staatscourant twee regelingen gepubliceerd. Voor de Regeling specifieke uitkering stimulering voor de subsidiëring van gemeentelijke uitgaven aan sport geldt in 2019
een uitgavenplafond van 152 miljoen, waarmee gemeenten maximaal 17,5% van het
begrote bedrag voor sportuitgaven gesubsidieerd kunnen krijgen. De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is bedoeld voor amateursportorganisaties (voornamelijk sportverenigingen, exploitatiestichtingen en bv’s zonder winstoogmerk). De subsidie bedraagt 15% van de kosten van de activiteiten, wat kan oplopen tot
35% voor activiteiten en maatregelen gericht op vergroten van de toegankelijkheid en
energiebesparing. Het subsidieplafond voor 2019 is 87 miljoen euro.
In 2018 zijn de Tweede Kamer (februari) en de Eerste Kamer (oktober) akkoord gegaan met
de Wet uitvoering antidopingbeleid. Door deze wet worden de taken van de Dopingautoriteit – het opsporen van dopinggebruik en het geven van voorlichting – wettelijke taken. De
Dopingautoriteit zelf wordt officieel onderdeel van de overheid. Minister Bruins erkent dat
voor een effectief dopingbeleid meer nodig is dan een wet die de positie van de Dopingautoriteit verstevigt. Daarom is de minister met aanvullende maatregelen gekomen, vastgelegd in de beleidsbrief ‘Maatregelen ter versterking van de aanpak van doping’, die op
4 juli 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.
3.12

Internationale ontwikkelingen

Van januari tot juni 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. Tijdens het
Nederlands voorzitterschap heeft de Raad raadsconclusies aangenomen inzake het verbeteren van integriteit, transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen. Hiermee
zijn lidstaten en Commissie opgeroepen verschillende maatregelen te nemen om deze
principes in elk stadium van de organisatie van grote internationale sportevenementen op
nationaal en Europees niveau te implementeren (ocw 2016b). Daarnaast is een gestructureerde dialoog tussen de lidstaten, ioc, eoc, fifa, uefa, de Commissie en het ep georganiseerd over het versterken van de integriteit bij grote sportevenementen. Ook op het gebied
van matchfixing en doping heeft Nederland zich ingezet. In juni 2016 vond een dopingconferentie plaats in Amsterdam, waarbij de focus lag op de strijd tegen doping binnen de
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eu-wetgeving en de balans tussen effectieve antidopingmaatregelen en de fundamentele
rechten van atleten (ocw 2016b). Nederland heeft zich ingezet voor toetreding van de eu
tot het verdrag van de Raad van Europa inzake matchfixing, waarover onder het Nederlands voorzitterschap geen overeenstemming is bereikt. Wel heeft Nederland met het
voorzitterschap bereikt dat de Nederlandse speerpunten van integriteit in de sport, doping
en matchfixing in Europa onder de aandacht zijn gebracht.
Op 23 mei 2017 is het derde werkplan ‘Sport’ door de Europese Raad goedgekeurd. Met dit
werkplan, opgesteld door de Europese Commissie, hebben de ministers van Sport van de
eu-lidstaten de prioriteiten voor de periode 2017-2020 bepaald. Het beleid op het gebied
van sport richt zich op drie hoofdthema’s: integriteit van de sport (zoals goed bestuur,
doping, matchfixing en corruptie), economische waarde van sport (zoals innovatie en digitale interne markt) en sport en maatschappij (zoals sociale inclusie, onderwijs, gezondheid,
milieu, media en diplomatie). De nadruk in het werkplan ligt steeds meer op amateursport
op lokaal en regionaal niveau. In het werkplan wordt benadrukt dat sport een belangrijke
rol kan spelen bij internationale samenwerking (zie hoofdstuk 12). Een belangrijk instrument om de Europese prioriteiten op het gebied van sport te ondersteunen, is het Europese subsidieprogramma ‘Erasmus+/Sport’. Dit programma loopt van 2014 tot 2020.
Lokale, landelijke en Europese organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die
aansluiten bij de prioriteiten in het werkplan.
3.13

Slot

Figuur 3.1, met daarin het overzicht van de uitgaven voor sport op de begroting van vws,
ademt stabiliteit. Het totale bedrag schommelt in de periode 2012-2017 rond de 130 miljoen en de verdeling over de drie thema’s ‘uitblinken in sport/topsport’, ‘sport en bewegen
in de buurt/breedtesport’ en ‘kennis en innovatie’ blijft door de jaren heen vrijwel onveranderd. 2018 wijkt hiervan iets af, met wat meer uitgaven voor topsport en minder uitgaven
voor de aflopende breedtesportprogramma’s. Geconcludeerd kan worden dat de economische crisis de rijksbegroting voor sport onberoerd heeft gelaten.
Tabel 3.1 laat zien dat, los van deze ogenschijnlijk grote financiële stabiliteit, beleidsmatig
toch wel het nodige is gebeurd. Bij het thema ‘kennis en innovatie’ is het beleid over de
volle breedte op de schop gegaan en vernieuwd. Daarbij zijn een Topteam in het leven
geroepen, een nieuwe innovatieagenda opgesteld en tot uitvoer gebracht en een Sport
Data Valley ingericht. Het Kenniscentrum Sport is opgericht en er is geparticipeerd in het
onderzoeksprogramma ‘Sport’ van nwo. Verder zijn er kernindicatoren voor het volgen van
de langetermijnontwikkelingen in de sport vastgesteld en zijn de daarvoor benodigde
dataverzameling en monitoring geborgd.
Op het gebied van de breedtesport is de meeste aandacht en het meeste geld gegaan naar
de uitvoering van de sbb- en vsk-programma’s. Maar er is ook een nieuwe subsidieregeling
voor energiebesparing en verduurzaming bij sportaccommodaties ingevoerd, er is een
Vechtsportautoriteit ingericht en het programma ‘Grenzeloos actief’ is geëntameerd. Op
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het gebied van topsport is er beleid van de grond gekomen ter ondersteuning van topsportevenementen en is het beleid aan het eind van de periode geïntensiveerd door tweemaal
tien miljoen toe te voegen aan het topsportbudget. Verder is in deze periode de Nederlandse Sportraad in het leven geroepen en is Nederland een halfjaar lang eu-voorzitter
geweest, dus ook voorzitter van de eu-ministers van sport. De Staatsloterij is gefuseerd
met de Lotto en er is wetgeving op het gebied van het antidopingbeleid gekomen.
Onderliggend aan deze beleidsmatige activiteit tekenen zich verschillende ontwikkelingen
en verschuivingen af in het sportbeleidsveld. Een eerste is dat gemeenten en het gemeentelijk perspectief steeds nadrukkelijker plek krijgen in het landelijke sportbeleid, gesymboliseerd in het feit dat de vsg naast vws en noc*nsf een van de drie ondertekenaars is van
het Sportakkoord. Deze ontwikkeling past in een algemenere trend naar decentralisatie
van rijkstaken, onder meer in het sociale domein (hoofdstuk 2). Verder heeft de aanstelling
van zo’n 5000 buurtsportcoaches bij gemeenten gezorgd voor een impuls van het lokale
sportbeleid (Van Lindert et al. 2017). Naast het faciliterende en feitelijk nogal beleidsarme
accommodatiebeleid hebben gemeenten nu professionals (buurtsportcoaches) in dienst,
die vrijwel letterlijk handen en voeten kunnen geven aan het lokale sportbeleid. Dit leidt
tot de vraag wat dat sportbeleid dan inhoudt en gaandeweg ook hoe het is onderbouwd en
wat de opbrengsten ervan zijn. Op het gebied van het aloude gemeentelijke accommodatiebeleid hebben zich eveneens ontwikkelingen voorgedaan waardoor landelijk en lokaal
sportbeleid verstrengeld zijn geraakt. Belangrijk is vooral het beleid gericht op energiebesparing en verduurzaming, wat betreft sportaccommodaties. Hierover worden op landelijk
niveau akkoorden gesloten en worden hiervoor landelijke subsidieregelingen ontworpen,
die op lokaal niveau moeten worden opgepakt en geïmplementeerd. Ook belangrijk is de
intrekking van het Sportbesluit onder druk vanuit Europa, waarmee een eind komt aan de
mogelijkheid btw op de inkoop voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening terug te
vragen. Dit was een bijna onzichtbare en vrijwel beleidsarme vorm van ondersteuning van
het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid, ten bedrage van zo’n 240 miljoen euro per
jaar. Deze bijdrage wordt gecompenseerd met twee nieuwe subsidieregelingen die met
ingang van 2019 zichtbaar gaan worden op de vws-begroting. Accommodaties worden
daarmee in één keer, in elk geval financieel, het belangrijkste onderwerp op de vws-begroting. Dit betekent dat de directie Sport voor het eerst sinds de jaren zestig weer serieus
bemoeienis krijgt met het onderwerp sportaccommodaties, waarbij gemeenten de eerste
beleidsmatige gesprekspartner zijn. Deze ontwikkeling wordt onderlijnd door het feit dat
‘duurzame sportinfrastructuur’ een van de vijf thema’s is in het Sportakkoord.
Een tweede onderliggende ontwikkeling is de professionalisering van het sportbeleid.
Genoemd is al de impuls die uitgaat van de aanstelling van 5000 professionals op het
lokale en regionale niveau. Maar in deze ontwikkeling passen ook de instelling van de
Nederlandse Sportraad als onafhankelijke adviesraad voor het kabinet, in het bijzonder de
minister van Sport, de toegenomen aandacht voor goed sportbestuur en integriteit (zie
onder andere de inzet van Nederland bij het eu voorzitterschap), de oprichting van het
Kenniscentrum Sport en het beleid gericht op het registreren en stimuleren van effectieve
interventies. Sluitstuk van deze ontwikkeling zou de oprichting van een academische
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(multidisciplinaire) opleiding sportwetenschappen zijn, zoals die in de meeste omringende
landen al bestaat.
De derde onderliggende ontwikkeling is die van de verschuiving van de aandacht van de
effecten van sport naar de voorwaarden voor goede, plezierige en veilige vormen van
sportbeoefening. Deze ontwikkeling is goed zichtbaar in het Sportakkoord, waaruit meer
zorg spreekt voor de teruglopende motorische vaardigheden van kinderen (‘slinkend sportief kapitaal’) dan voor het bereiken van gezondheidseffecten. Omdat het vooral de
beweegcomponent in sport is die zorgt voor de (aangetoonde, fysieke) gezondheidseffecten, is de laatste twee decennia de combinatie ‘sport en bewegen’ steeds gangbaarder
geworden. Sportbeleid werd meer en meer een kwestie van mensen in beweging krijgen.
Met thema’s als positieve sportcultuur en vitale sportaanbieders prominent aanwezig in
het Sportakkoord lijkt het erop dat de sportsector (lees: de georganiseerde sport) erin is
geslaagd het voortbestaan van de georganiseerde sport niet langer als vanzelfsprekend
aan te nemen, maar te profileren als infrastructuur, die regulier onderhoud behoeft op
straffe van onverwachts instorten.
Noten
1
2
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André Kuipers heeft zich inmiddels vanwege agendaproblemen teruggetrokken uit de Nederlandse
Sportraad.
Volgens nrc (9 augustus 2018) werkt het plan. In het artikel ‘De miljoenen van Bruins leveren nu al
medailles op’ legt de krant een directe link tussen de extra middelen en de medailleregen voor de
Nederlandse topsporters in de zomer van 2018.
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Leren bewegen: in de kinderopvang, op school, thuis, in de
wijk en in de sportvereniging
Jo Lucassen en Jorien Slot-Heijs (Mulier Instituut)

4.1

Inleiding

Het is van groot belang dat kinderen goed leren bewegen. In alles wat we doen, zijn we
lichamelijk actief bezig met de wereld. Er zit beweging in ons verplaatsen, spreken, schrijven en zelfs in lezen. Lichamelijke actie en denken interacteren voortdurend en hebben
elkaar nodig (Scherder 2012; Mieras 2016). Bewegingsspelen, sport, en lichamelijke training
(exercise) zijn belangrijke bestanddelen van onze moderne cultuur en voldoende bewegen
levert een bijdrage aan een gezonde leefstijl (Europese Commissie 2015; Robinson et al.
2015).
Toch blijken bij kinderen de wekelijkse hoeveelheid bewegen en de opgebouwde bewegingsbekwaamheid in de afgelopen decennia te zijn afgenomen. Slechts iets meer dan de
helft (55%) van de Nederlandse kinderen (4-11 jaar) en ruim een kwart van de jongeren
(12-17 jaar) voldoet aan de Beweegrichtlijnen 2017 (rivm 2017) (zie ook hoofdstuk 6).
Verschillende recente onderzoeken laten zien dat het niet goed gaat met de ontwikkeling
van de motorische vaardigheden van Nederlandse jeugdigen. Er waren al signalen dat die
vaardigheden tussen 1980 en 2006 achteruit gingen (Runhaar et al. 2010) en dit beeld
wordt bevestigd in het onlangs gepubliceerde onderzoek over de leerresultaten binnen het
bewegingsonderwijs (Inspectie van het Onderwijs 2018). Prestaties van leerlingen op vijf
van de acht gemeten onderdelen zijn gedaald ten opzichte van 2006 (zie verder paragraaf 4.5).
Mede door deze onderzoeksbevindingen staat de rol van sporten en bewegen in de jeugd
de afgelopen tijd meer in de (politieke) belangstelling. De Nederlandse Sportraad, de
Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving brengen een gezamenlijk
advies uit over sport en bewegen in het onderwijs (Nederlandse Sportraad et al. 2018). Het
Kamerlid Van Nispen van de sp dient een initiatiefwetsvoorstel in om het bewegingsonderwijs beter te borgen (zie paragraaf 4.4). Verschillende sportbonden omarmen het concept
multisport, zodat kinderen zich niet te vroeg bij een vereniging in één sport specialiseren,
maar het sporten eerst gericht is op breed leren bewegen. In het in 2018 gesloten Sportakkoord is ‘van jongs af vaardig in bewegen’ een van de vijf speerpunten.
Tegen de achtergrond van de genoemde ontwikkelingen gaan we in dit hoofdstuk in op de
stand van zaken met betrekking tot leren bewegen. Wat zijn de ontwikkelingen van
het aanbod aan bewegingsactiviteiten voor jeugdigen in verschillende omgevingen1 (op
school, op straat en in de vereniging)? In hoeverre nemen kinderen en jongeren daaraan
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deel en draagt het aanbod bij aan hun bewegingsbekwaamheid? Deelterreinen die aan bod
komen, zijn sport en bewegen in de kinderopvang, op school (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, gezonde school), thuis en in de wijk en bij
sportverenigingen. Vervolgens wordt ingegaan op de professionele begeleiding van het
leren bewegen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie hierop.
4.2

Bewegingsbekwaam voor een leven lang bewegen

Niet alleen nationaal, maar ook internationaal neemt de belangstelling voor bewegingsbekwaamheid de laatste jaren sterk toe. Hierbij wordt de term physical literacy gebruikt (Kwartiermakersgroep Physical Literacy 2018). Physical literacy omvat de motivatie, het vertrouwen, de fysieke competentie, de kennis en het begrip van de waarde en het nemen van
verantwoordelijkheid voor levenslange deelname aan fysieke activiteiten. In dit hoofdstuk
staat het leren bewegen centraal en bezien we de ontwikkeling van bewegingsbekwaamheid bij jeugdigen in hun leefomgeving. ‘Bewegingsbekwaam’ impliceert daarbij dus meer
dan de vaardigheid een aantal specifieke bewegingen uit te voeren. Het gaat om de meer
generieke vaardigheid om een leven lang in beweging te blijven en het bewegingsgedrag
aan te passen als de eigen lichamelijke mogelijkheden en/of de leefomgeving veranderen.
Voor het opbouwen van bewegingsbekwaamheid is de kinder- en jeugdperiode van cruciaal belang. Al spelend en oefenend leren kinderen hun motorische mogelijkheden en grenzen kennen. Dit gebeurt in de verschillende omgevingen waarin de jeugdige actief is (Bronfenbrenner 1979): in ongeorganiseerde omgevingen (thuis en in de woonomgeving) en in
georganiseerde omgevingen (kinderopvang, school, sportvereniging). Op basis van onderzoek naar motorische ontwikkeling worden in dit proces verschillende fasen onderscheiden, waarbij de focus van de sport- en beweegloopbaan van jeugdigen verschuift van spelenderwijs leren en ontdekken naar meer specifieke en gerichte ontwikkeling (training)
(Côté et al. 2003; Hulteen et al. 2018). Hierop kan de aanpak van leeractiviteiten gericht
worden afgestemd (zie tekstvak en tabel 4.1).

‘Gedurende ons hele leven zijn we in staat om motorische vaardigheden te leren, maar niet zo
optimaal als gedurende de kinderjaren. Wanneer kinderen niet of te weinig in aanraking komen
met de grondvormen van bewegen zullen ze de algemene atletische vaardigheden niet optimaal
ontwikkelen. Topsporters hebben veelal meerdere sporten beoefend, voordat zij uiteindelijk
gespecialiseerd zijn in één sport. Een gebrek aan basisvaardigheden resulteert in een mindere fitheid en op langere termijn grotere risico’s op leefstijlziekten. In de praktijk betekent dit dat het
belangrijk is om kinderen een grote variatie aan bewegingservaringen aan te bieden.’ (Wormhoudt en Teunissen 2013)
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Tabel 4.1
Aard van betrokkenheid bij sport en bewegen en de hoeveelheid beoefende sporten per leeftijdsfase
speelse sportactiviteiten
(bewegingsspel %)

training/oefenen
(training %)

aantal sporten
naast hoofdsport

80
50
20

20
50
80

3-4
2-3
1-2

probeerfase 8-12 jaar
specialisatiefase 13-15 jaar
investeringsfase 16-22 jaar
Bron: Côté et al. 2003

De ervaringen met sport en bewegen in de kindertijd nemen we mee naar de volwassenheid. Van (leren) bewegen in de kindertijd kunnen we dus ons hele leven profijt hebben.
Het helpt ons om goed te functioneren en gezond en gelukkig te leven (Stodden et al.
2008).
4.3

Kinderopvang

In de levensjaren waarin de basis van beweeggedrag en motorische fitheid wordt gelegd,
brengen veel kinderen een substantieel deel van hun tijd door op de kinderopvang.2
Eind 2015 ging ongeveer de helft van de 1- tot 4-jarigen naar een formele kinderopvang
(figuur 4.1). Wanneer kinderen naar de basisschool gaan, neemt dit aandeel af tot ongeveer
een derde van de kinderen tussen 5 en 7 jaar en vervolgens steeds minder tot 6% van de
12-jarigen.
Figuur 4.1
Percentage van het totale aantal Nederlandse kinderen in formele kinderopvang per leeftijd, 0-12 jaar, peildatum eind 2015
scp.nl
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Bron: cbs, bewerking Mulier Instituut
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Peuters zijn niet alleen het meest vertegenwoordigd in een kinderopvang, zij spenderen
daar ook de meeste uren: 1- tot 3-jarigen brengen gemiddeld 17 uur per week door in een
kinderopvang (niet in figuur). 5- tot 12-jarigen gaan naar de basisschool en brengen daarnaast gemiddeld 7 uur per week door in een buitenschoolse opvang (cbs 2016). Er is weinig
bekend over de mate waarin in de kinderopvang en op peuterspeelzalen beweegactiviteiten worden aangeboden en in hoeverre kinderen daaraan deelnemen. Bij een verkenning
in 2010 bleek dat de tijd in een kinderopvang voor een groot deel inactief wordt doorgebracht: kinderen staan, zitten of liggen, zonder grote bewegingen (Gubbels et al. 2010). In
de afgelopen jaren maakt de aandacht voor bewegen in de kinderdagopvang een positieve
ontwikkeling door.
Sportieve kinderopvang
Sommige kinderdagverblijven specialiseren zich tot sportieve kinderopvang, meestal sportieve buitenschoolse opvang (bso). Deze sportieve bso’s werken veelal samen met sportverenigingen door gebruik te maken van hun sportaccommodaties. Kinderen wordt een
sport- en spelprogramma aangeboden, wat helpt om bewegingsarmoede te voorkomen
en gezondheid te bevorderen. Figuur 4.2 geeft de groei weer van het aantal kindplaatsen in
de sportieve bso’s en het aantal opgerichte sportieve bso’s over de laatste jaren. De effecten van deze bso’s op sport- en beweeggedrag van de kinderen op korte en lange termijn
zijn nog niet goed onderzocht. Ook binnen reguliere kinderdagverblijven wordt de laatste
jaren vaker ingezet op sport en bewegen door middel van interventies (zie paragraaf 4.10).
vve-programma
Gemeenten zijn verplicht te zorgen dat voorscholen gebruikmaken van een integraal vveprogramma. In dat programma moeten de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling, de
ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en de motorische ontwikkeling van
peuters aan bod komen. De Inspectie voor het Onderwijs concludeerde in 2016 dat dit in de
37 grote steden volledig is gerealiseerd (Inspectie van het Onderwijs 2016). Hoewel er
recent wel onderzoek is verricht naar de effecten van vve en kinderopvang, komen leren
bewegen en motorische ontwikkeling daarin nauwelijks aan bod (Jilink en Fukkink 2016;
Abrahamse en Balladux 2017).

63

leren bewegen: in de kinderopvang, op school, thuis, in de wijk
en in de sportvereniging

Figuur 4.2
Aantal opgerichte sportieve bso’s per jaar (linker y-as) en daardoor aangeboden kindplaatsen (rechter y-as),
2010-2017
scp.nl
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4.4

Primair onderwijs

Het basisonderwijs is een belangrijke omgeving waarin alle kinderen in een gestructureerde setting leren over en oefenen in bewegen. Binnen het bewegingsonderwijs (gymnastiek, gym, lichamelijke opvoeding), dat al sinds 1890 een verplicht vak is, staat het leren
bewegen centraal. Tegenwoordig wordt bewegen op school breder gezien dan alleen de
lessen lichamelijke opvoeding en de pauzetijd. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens
bewegingsonderwijs, schoolzwemmen, schoolsport, bewegen in de klas en bewegen in de
pauze beschreven.
Bewegingsonderwijs
De Wet op het primair onderwijs (wpo) omschrijft twee kerndoelen waarop het bewegingsonderwijs zich richt.
– Leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
– Leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee rekening houden bij de activiteiten.
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Op dit moment meldt de wet niets over de gewenste duur of frequentie van het bewegingsonderwijs, maar vaak gaat men uit van twee keer 45 minuten per week voor groep
3-8. Scholen zijn vrij om zelf invulling te geven aan de inhoud van het bewegingsonderwijs.
De situatie in het bewegingsonderwijs is in 2013 en in 2017 in beeld gebracht in een monitoringonderzoek onder scholen in het (speciaal) basisonderwijs (Reijgersberg et al. 2013;
Slot-Heijs et al. 2017). In het schooljaar 2016/2017 was voor groep 1-2 de gemiddelde lestijd
bewegingsonderwijs per week 113 minuten, voor groep 3-8 was dit 89 minuten (tabel 4.2).
Ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 is met name voor groep 1-2 een afname te zien
in de lestijd bewegingsonderwijs. Wat betreft het aantal lessen per week is voor groep 1-2
een duidelijke verschuiving te zien van drie tot vijf keer per week naar twee keer per week.
De lessituatie voor groep 3-8 is nagenoeg gelijk gebleven. De inzet van vakleerkrachten is
voor alle groepen heel licht toegenomen.
De weinig tot niet veranderde lessituatie in 2016/2017 ten opzichte van 2012/2013 is opmerkelijk, aangezien in het voorjaar van 2015 een gezamenlijk actieplan werd ingezet door het
ministerie van ocw en de po-Raad om te bereiken dat alle scholen ten minste twee lesuren
bewegingsonderwijs door bevoegde leerkrachten zouden aanbieden. Vanwege de
beperkte vorderingen dienden twee Tweede Kamerleden initiatiefnota’s in over bewegingsonderwijs gericht op de inzet van alleen vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs3
(Heerema, vvd) en een minimale urennorm van drie uur (Van Nispen, sp).4
Tabel 4.2
Gemiddelde lestijd per week, aantal lessen per week en inzet leerkrachten bewegingsonderwijs voor groep
1-8, schooljaren 2012/2013 en 2016/2017
gemiddelde
lestijd
(min/week)

groep 1-2
groep 3-8

’12/’13
’16/’17
’12/’13
’16/’17

121
113
91
89

aantal lessen
per week (%)
1

2

3-5

14
17
21
23

33
40
76
74

54
43
3
4

inzet leerkracht voor
bewegingsonderwijs (%)
vak- en
groepsvakleergroepsleerkracht
kracht
leerkracht
5
9
25
27

13
14
29
32

81
77
46
40

Bron: Slot-Heijs et al. (2017)

Een van de in het Sportakkoord opgenomen acties is het invoeren van een leerlingvolgsysteem op alle scholen. Door middel van zo’n systeem worden vorderingen op individueel,
klas- en schoolniveau bijgehouden. Leerlingen met achterstanden of talent kunnen hierdoor beter worden gesignaleerd en doorverwezen. In het schooljaar 2016/2017 hield twee
derde van de basisscholen vorderingen van leerlingen bij door middel van een leerlingvolgsysteem (66%), 18% deed dat niet en van 16% van de basisscholen is dit niet bekend.
Op basisscholen waar het bewegingsonderwijs alleen door vakleerkrachten wordt verzorgd, beoordelen schoolleiders de kwaliteit hiervan hoger dan op scholen waar alleen
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groepsleerkrachten het bewegingsonderwijs verzorgen (tabel 4.3). Onder meer het hanteren van doorgaande leerlijnen werd op scholen met een vakleerkracht hoger beoordeeld
dan op scholen waar groepsleerkrachten het bewegingsonderwijs verzorgen. Vakleerkrachten beoordelen hun eigen competenties bij het geven van bewegingsonderwijs ook hoger
dan groepsleerkrachten (Inspectie van het Onderwijs 2018).
Tabel 4.3
Beoordeling inrichting onderwijsleerproces van het bewegingsonderwijs naar bevoegdheid van de leraar
voor bewegingsonderwijs, 2016/2017 (n=788, in procenten, (helemaal) eens)

onze school biedt een veilige
sport- en beweegomgeving tijdens
het bewegingsonderwijs
er zijn afspraken en regels met
betrekking tot de veiligheid tijdens
de lessen bewegingsonderwijs
op onze school worden bewegingsactiviteiten aangepast aan het
niveau van de kinderen
onze school hanteert doorgaande
leerlijnen voor bewegingsonderwijs

totaal

vakleerkracht

vak- en
groepsleerkracht

groepsleerkracht

94

97

96

91

87

96

87

83

86

93

88

79

82

95

79

75

Bron: Mulier Instituut (Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting)

De motorische ontwikkeling van kinderen staat volgens schoolleiders duidelijk centraal
binnen de doelen voor bewegingsonderwijs (figuur 4.3). Driekwart van de schoolleiders
vindt het ontwikkelen van motorische vaardigheden een belangrijk aspect van bewegingsonderwijs (75%), op afstand gevolgd door goed leren bewegen en sporten (44%). In de top
vijf van belangrijkste aspecten volgens schoolleiders komen de hiervoor beschreven kerndoelen duidelijk naar voren. De bijdrage van bewegingsonderwijs aan kennis over bewegen
en sport wordt weinig als belangrijk aspect van bewegingsonderwijs genoemd (6%).
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Figuur 4.3
Belangrijke aspecten bij bewegingsonderwijs volgens schoolleiders (in procenten, maximaal drie aspecten
aangekruist, n=788)
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Bijna de helft van de reguliere basisscholen heeft in redelijke/hoge mate te maken met
leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen, lichamelijke-, zintuigelijke en/of verstandelijke handicaps extra zorg krijgen (47%). Deze leerlingen doen bijna allemaal mee
met alle lessen bewegingsonderwijs (90%) en in driekwart van de scholen met alle bewegingsactiviteiten tijdens die lessen (76%). Op een vijfde van de basisscholen (20%) wordt
buiten de reguliere lessen bewegingsonderwijs structureel aandacht gegeven aan de motorische ontwikkeling door middel van Motorische Remedial Teaching (mrt). Binnen het speciaal basisonderwijs wordt vaker mrt aangeboden (43%), evenals op basisscholen waar
vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs worden ingezet (28%) (Slot-Heijs et al. 2017).
In de afgelopen tien jaar blijken de leerresultaten van leerlingen in het bewegingsonderwijs
te zijn gedaald (Inspectie van het Onderwijs 2018). Bij leerlingen in groep 8 betreft dat vijf
van de acht gemeten onderdelen: ‘balanceren over een instabiel vlak’, ‘touwzwaaien met
landing halve draai’, ‘mikken op een verhoogd doel’, ‘werpen en vangen met kleine bal via
de muur’ en ‘tennissen via de muur’. Drie onderdelen waarop leerresultaten gelijk zijn
gebleven, zijn ‘wendsprong over de kast’, ‘rollen over een verhoogd vlak’ en ‘shuttleruntest’. Bij het vergelijken van de onderdelen met de normwaarden blijken kinderen in
groep 8 gemiddeld (balansvaardigheid, balvaardigheid), ondergemiddeld (motorische
coördinatie en uithoudingsvermogen) of laag (10 × 5 meter rennen en verspringen) te
scoren.
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Bewegingsvaardigheden van leerlingen in groep 8 zijn gerelateerd aan de inschatting van
de eigen sportieve vaardigheden (hoe hoger de inschatting, hoe hoger de bewegingsvaardigheden), bmi (hoe hoger de bmi, hoe lager de bewegingsvaardigheden) en sekse (jongens
hebben hogere bewegingsvaardigheden dan meisjes). Ook blijkt de inzet van een vakleerkracht voor groep 8 positief samen te hangen met de totale bewegingsvaardigheden van
leerlingen (Inspectie van het Onderwijs 2018).
Schoolzwemmen
Sinds het wegnemen van de verplichting tot schoolzwemmen in 1985 is een daling in het
aandeel scholen dat schoolzwemmen aanbiedt zichtbaar van 90% in 1991 tot 32% in 2016
(figuur 4.4) (Floor 2017a). Scholen noemen als belangrijkste redenen om geen schoolzwemmen aan te bieden veelal organisatorische aspecten: geen financiering vanuit de gemeente
(77%), schoolzwemmen gaat ten koste van andere vakken (23%) en gebrek aan eigen budget (22%, niet in figuur) (Floor 2017a). Nagenoeg geen enkele school geeft als reden aan dat
kinderen leren zwemmen geen taak is van het onderwijs (11%) of dat leerlingen al voldoende bewegingsonderwijs krijgen (3%).
Figuur 4.4
Aandeel scholen dat schoolzwemmen aanbiedt, 1991-2016 (in procenten)
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Het afschaffen van het verplichte schoolzwemmen heeft niet geresulteerd in minder
kinderen met een zwemdiploma. In 2016 had 3% van de Nederlandse jongeren (11-16 jaar)
geen zwemdiploma (figuur 4.5) (Floor et al. 2017). Kinderen van ouders met een laag
inkomen of met een niet-westerse herkomst hebben minder vaak een diploma dan kinderen van ouders met een hoger inkomen of van autochtone komaf. Om die reden blijven
met name grotere gemeenten wel in het schoolzwemmen investeren en is in de G3
(Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) het aandeel daaraan deelnemende scholen opvallend hoog, namelijk 89%. Ruim 50% van de gemeenten heeft beleid op het gebied van
zwemvaardigheid, bijvoorbeeld met financiële vergoedingen voor bepaalde groepen.
Figuur 4.5
Bezit zwemdiploma’s, 6-16-jarigen, 2012, 2014 en 2016 (in procenten)
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Het doel van schoolzwemmen is niet altijd alleen het behalen van een zwemdiploma
(43%), maar voor een derde van de scholen ook het geven van een zogenoemde ‘natte
gymles’ (36%) of beide (20%) (Floor 2017a). Een natte gymles is erop gericht om kinderen
andere beweegactiviteiten aan te bieden dan alleen het leren zwemmen.
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Bijna alle zwemlesaanbieders vinden dat kinderen na het afronden van een volledig zwemtraject zwemveilig zijn (93%) (Floor 2017b). Na het volledige zwemtraject kunnen zij dus
veilig in water recreëren. Deze aanbieders stellen echter ook dat kinderen op dit gebied
tegenwoordig een lager instroomniveau hebben dan vroeger en dat kinderen na de zwemles te weinig zwemmen, waardoor hun zwemvaardigheid weer achteruitgaat. Ook oefenen
kinderen weinig buiten de zwemlessen. Het is van belang dat de kinderen en hun ouders
beseffen dat regelmatig blijven zwemmen nodig is, ook al hebben zij een zwemdiploma.
Pauzes en schoolpleinen
Schoolpauzes bieden mogelijkheden om bewegingsbekwaamheid te ontwikkelen. Door
vrij spelen oefenen kinderen hun fysieke competentie en staan zij op het schoolplein in
contact met hun klasgenoten (Ramstetter et al. 2010; Janssen 2014; Mieras 2018). Hierdoor
leren zij rekening houden met elkaar en samenwerken. Ook zijn er aanwijzingen dat een
gericht aanbod van leeractiviteiten aansluitend bij het bewegingsonderwijs de beweegvaardigheid van kinderen kan bevorderen (Coolkens et al. 2017).
Om kinderen te stimuleren om tijdens (en na) schooltijd met elkaar te spelen, hebben
inmiddels 388 scholen een ‘Schoolplein145’ aangelegd, een initiatief van de Cruyff Foundation. De meeste van deze scholen bevinden zich in de Randstad en Noord-Brabant (figuur
4.6). Met Schoolplein14 worden schoolpleinen aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de school en de leerlingen lijnen en kleurvakken op de grond en de muren aan te
brengen. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. Een ander initiatief gericht op bevordering van beweeggedrag op schoolpleinen
vormen de gezonde schoolpleinen, waarvan er 70 zijn gerealiseerd tussen 2014 en 2016.
Pauzegedrag speelt in het beweeggedrag van kinderen op school een duidelijke rol
(Dessing 2018; Kann 2017). Kinderen in groep 1-2 spelen gemiddeld 58 minuten per dag
buiten tijdens schooltijd (Slot-Heijs et al. 2017). In groep 3-8 neemt dit gemiddelde af naar
42 minuten per dag. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gegevens afkomstig zijn van
de ouders, die mogelijk niet altijd een duidelijk beeld hebben van de hoeveelheid buiten
spelen op school.
Van hun totale wekelijkse beweegtijd realiseren kinderen en jongeren 32% in de schoolpauzes. Dat dit een kleiner aandeel vormt van hun wekelijks totale activiteitenniveau
(20%), komt doordat er ook leerlingen zijn die niet of weinig bewegen tijdens de pauze
(Stuij et al. 2011). Dit geldt met name voor leerlingen in het voortgezet onderwijs: meer dan
de helft van deze leerlingen blijft tijdens de pauze binnen (56%) of bevindt zich buiten zonder actief te zijn (38%). Slechts 7% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs sport en
beweegt buiten tijdens de pauze. Voor leerlingen op de basisschool geldt dat 100% naar
buiten gaat en dat het grootste gedeelte buiten sport en beweegt (85%).
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Figuur 4.6
Overzicht gemeenten met Schoolplein14 (n=388, peildatum 9 maart 2018)
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Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/openbaar-sport-en-beweegaanbod#node-schoolplein14-gemeente

Schoolsport en beweegmomenten
Naast bewegingsonderwijs, schoolzwemmen en pauze bieden basisscholen in meer of
mindere mate overige sport- en beweegmomenten aan (figuur 4.7, Slot-Heijs et al. 2017).
Bijna drie op de vijf scholen biedt op dagelijkse of wekelijkse basis korte beweegmomenten tussen/in de lessen aan (58%). Ook sportactiviteiten tijdens de pauze worden relatief
veel op dagelijkse of wekelijkse basis aangeboden (38%). Uit nadere analyse blijkt dat op
scholen waar vakleerkrachten of buurtsportcoaches actief zijn vaker sportkennismakingslessen en sportactiviteiten tijdens de pauze worden aangeboden dan op scholen waar geen
vakleerkracht of buurtsportcoach6 actief is (niet in figuur).
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Figuur 4.7
Mate waarin leerlingen op de basisschool aan sport- en beweegactiviteiten onder schooltijd kunnen deelnemen (in procenten, n=788)
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Bron: Slot-Heijs et al. (2017)

4.5

Voortgezet onderwijs

De ontwikkeling van bewegingsbekwaamheid is ook voor jongeren binnen het voortgezet
onderwijs van belang. Binnen het voortgezet onderwijs is lichamelijke opvoeding verplicht.
In het voortgezet onderwijs zijn alleen vakleerkrachten (afgestudeerd aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding) voor het gymonderwijs bevoegd. Aanvullend kunnen jongeren kiezen voor sportklassen, het keuzevak bewegen, sport en maatschappij (bsm) of lichamelijke opvoeding 2. Het accent verschuift in deze fase van spelen en sport ontdekken naar
gerichte aan sport gerelateerde oefeningen.
Lichamelijke opvoeding
De huidige kerndoelen voor lichamelijke opvoeding in de onderbouw gelden sinds 2006.
Deze zijn geordend naar vier ‘sleutels’ die leerlingen helpen toegang te krijgen tot de
bewegingscultuur: bewegen verbeteren, bewegen regelen, gezond bewegen en bewegen
beleven (slo 2017).
De lichamelijke opvoeding (lo) in het voortgezet onderwijs is in 2014 en in 2018 in beeld
gebracht in een monitoringonderzoek onder 250 schoolleiders en ruim 350 sectieleiders lo
(Slot-Heijs en Lucassen 2018).
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Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle sectieleiders lichamelijke opvoeding het (heel)
belangrijk vinden dat leerlingen kennismaken met verschillende bewegingsactiviteiten en
leren omgaan met onderlinge verschillen wat betreft mogelijkheden en voorkeuren
(figuur 4.8). Dit was in 2014 ook het geval. Deze leerdoelen zijn gerelateerd aan de sleutels
‘bewegen verbeteren’ en ‘bewegen beleven’. Leerdoelen met betrekking tot ‘bewegen
regelen’ en ‘gezond bewegen’ worden door iets minder, maar nog altijd een meerderheid
van de sectieleiders belangrijk gevonden. In 2014 vond een groter deel van de sectieleiders
lichamelijke opvoeding het leerlingen beter leren bewegen (heel) belangrijk dan in 2018.
Ditzelfde geldt voor het verbeteren van de fitheid van de leerlingen.
Figuur 4.8
Belang van leerdoelen bij lichamelijke opvoeding volgens sectieleiders lichamelijke opvoeding in 2018
(n=361) en 2014 (n=402) (in procenten)
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In 2014 is deze stelling niet aan sectieleiders lichamelijke opvoeding voorgelegd.

Bron: Slot-Heijs en Lucassen (2017)
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Scholen moeten in elk leerjaar bewegingsonderwijs aanbieden. De lesomvang is niet wettelijk vastgelegd, maar de Inspectie voor het Onderwijs hanteert hierbij de normen in de
urentabel van 2006 (ocw 2014). Voor de bovenbouw van havo en vwo wordt de onderwijstijd uitgedrukt in studielast. Het is aan de school om te bepalen welk deel van de studielast
wordt vertaald in contacttijd om het totale examenprogramma te kunnen realiseren.
In het eerste leerjaar van de middelbare school wordt gemiddeld de meeste lestijd voor
lichamelijke opvoeding ingeroosterd (tabel 4.4). Dit betreft meestal ongeveer drie lessen
van 50 minuten per week. De gemiddelde lestijd neemt af met de leerjaren. De effectieve
lestijd voor lichamelijke opvoeding wordt door sectieleiders lichamelijke opvoeding
gemiddeld 10 minuten per lesuur lager ingeschat dan de ingeroosterde lestijd (niet in
tabel). Ten opzichte van 2014 zijn de lestijden nauwelijks veranderd (niet in tabel).
Tabel 4.4
Gemiddeld ingeroosterde lestijd voor lichamelijke opvoeding volgens sectieleiders, naar onderwijsniveau en
leerjaar, 2018 (in minuten per week)

vmbo bbl/
kbl7
vmbo gl/tl8
havo
vwo

leerjaar 1

leerjaar 2

leerjaar 3

leerjaar 4

155

139

109

95

149
140
138

128
119
116

108
106
103

93
99
98

leerjaar 5

leerjaar 6

64
90

59

Bron: Slot-Heijs en Lucassen (2018)

De normen die in de urentabel van 2006 zijn beschreven, betreffen het totale aantal klokuren dat scholen moeten aanbieden over de gehele opleidingsduur (tabel 4.5). In 2018 liggen de gemiddelden van het totale aantal klokuren per schoolniveau vlak onder het minimum, maar voor vmbo gl/tl is dit significant minder. Ten opzichte van 2014 is het totale
aantal klokuren voor vmbo gl/tl significant gedaald, voor de overige schoolniveaus is het
gemiddelde gelijk gebleven.
Tabel 4.5
Gemiddeld totale aantal klokuren lichamelijke opvoeding volledige opleidingsduur volgens sectieleiders
lichamelijke opvoeding en de klokuren norm, naar onderwijsniveau, 2014 en 2018

vmbo bbl/kbl6
vmbo gl/tl7
havo
vwo

2018

2014

klokuren minimumtabel

333 (n=159)
319 (n=252)
351 (n=160)
400 (n=164)

334 (n=197)
323 (n=318)
361 (n=210)
407 (n=219)

335
335
360
400

Bron: Slot-Heijs en Lucassen (2018)

74

leren bewegen: in de kinderopvang, op school, thuis, in de wijk
en in de sportvereniging

Alle scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van een jaarplanning of vakwerkplan voor lichamelijke opvoeding (niet in figuur). Ook hanteren de meeste scholen doorgaande leerlijnen (93%). Een op de vijf scholen heeft een digitaal leerlingvolgsysteem
(20%), wat ten opzichte van 2014 is gedaald (33%).
Veel sectieleiders lichamelijke opvoeding beoordelen kwaliteitsaspecten voor lichamelijke
opvoeding als goed. Zij vinden bijna allemaal dat er afspraken en regels zijn met betrekking
tot de veiligheid tijdens de lessen en dat bewegingsactiviteiten aan het niveau van de kinderen worden aangepast (figuur 4.9). Sectieleiders lichamelijke opvoeding zijn het meest
verdeeld over de vraag of het goed is dat leerlingen met een rapportcijfer beoordeeld worden.
In vergelijking met 2014 zijn er weinig verschillen op te merken (niet in figuur). In 2014 vond
alleen een groter deel van de sectieleiders lichamelijke opvoeding dat bewegingsactiviteiten aan het niveau van leerlingen worden aangepast (93% (helemaal) eens) dan in 2018
(88% (helemaal) eens).
Figuur 4.9
Kwaliteitsaspecten lichamelijke opvoeding volgens sectieleiders lichamelijke opvoeding (in procenten,
n = 361)
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Deze stellingen zijn in 2014 niet aan sectieleiders lichamelijke opvoeding voorgelegd.

Bron: Slot-Heijs en Lucassen (2018)
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Ruim een kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs biedt veel extra aandacht aan
leerlingen met uitgesproken talent op het gebied van sport en bewegen (28%) en/of aan
leerlingen met sociale en/of cognitieve beperking(en) (27%) (niet in figuur). Leerlingen met
fysieke beperking(en) krijgen op 15% van de scholen veel extra aandacht en op bijna de
helft van de scholen weinig (44%).Op 9% van de scholen in het voortgezet onderwijs wordt
buiten de reguliere lessen bewegingsonderwijs structureel aandacht gegeven aan de motorische ontwikkeling door middel van Motorische Remedial Teaching (mrt). 16% scholen
besteedt incidenteel aandacht aan extra ondersteuning van de motorische ontwikkeling
van leerlingen, en op een klein deel van de scholen worden steunlessen bewegingsonderwijs georganiseerd (6%).
Extra lesaanbod voor lichamelijke opvoeding
Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding biedt ruim de helft van de scholen voor
voortgezet onderwijs aanvullend lesaanbod op het gebied van sport en bewegen aan. Op
deze scholen wordt het meest een sportklas in het eerste of tweede leerjaar aangeboden
(30%).
Figuur 4.10
Scholen met een aanvullend of extra curriculair aanbod voor lichamelijke opvoeding volgens sectieleiders
lichamelijke opvoeding (in procenten, meer antwoorden mogelijk, n=361)
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Schoolsport
Behalve aan lichamelijke opvoeding en het extra lesaanbod dat scholen aanbieden, kunnen leerlingen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten onder schooltijd. De frequentie
van dit aanbod is over het algemeen laag (figuur 4.11). Het betreft meestal sportactiviteiten, zoals sportdagen of sporttoernooien, met leerlingen van de eigen school. Sportkennismakingslessen of sportclinics worden op een groot deel van de scholen in elk geval
één keer per jaar aangeboden, maar dit gebeurt bij significant minder scholen dan in 2014.
Twee van de drie scholen organiseren nooit sportactiviteiten tijdens de pauze. Waar dit wel
gebeurt, is dat veelal maandelijks of vaker.
Figuur 4.11
Frequentie van schoolsportaanbod onder schooltijd volgens sectieleiders lichamelijke opvoeding (in procenten, n=361)
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Bron: Slot-Heijs en Lucassen (2018)

4.6

Middelbaar beroepsonderwijs

Bij twee derde van de mbo-instellingen is het thema ‘bewegen en sport’ in 2016 expliciet
opgenomen in beleidsdocumenten, waar dat in 2014 nog iets meer dan de helft was
(Roorda en Duijvestijn 2016). In het feitelijke lesaanbod kunnen de mbo-instellingen expliciet aandacht besteden aan verschillende gezondheidsthema’s, zoals ‘Voeding’ en ‘Bewegen en sport’. Ten opzichte van 2014 is op de meeste thema’s sprake van een stijging in het
lesaanbod. Alleen bij het thema ‘Bewegen en sport’ is een daling zichtbaar: waar 91% van
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de mbo-instellingen in 2014 nog aanbod had op dit gebied is dat nu nog maar 77%. Dit lijkt
te komen doordat dit lesaanbod de afgelopen jaren bij zeven mbo’s (19% van de responsgroep) is wegbezuinigd.
Van de mbo-instellingen die in één of meerdere opleidingen sport- en beweegaanbod
heeft, betreft dit voor 60% alleen bol-opleidingen en voor 20% ook bbl-opleidingen.9 Dit
is een daling ten opzichte van de vorige meting, toen nog 91% van de mbo-instellingen
dergelijk aanbod had (75% in bol-opleidingen en 16% ook in bbl-opleidingen). 20% van de
mbo-instellingen heeft dus geen enkel beweeg- en sportaanbod. Het beweeg- en sportaanbod wordt op bijna alle mbo-instellingen (96%) verzorgd door docenten op niveau 5.
In 2014 voldeed 28% van alle bol-studenten (alle leerjaren tezamen) aan de beoogde vijfprocentnorm.10 In 2016 is dit percentage gedaald naar 23%. Een uitsplitsing van de resultaten over leerjaren geeft een beter beeld, want net als in voorgaande jaren zijn het vooral
eerstejaars bol-studenten die de vijfprocentnorm halen (49%). Dit percentage is zelfs iets
gestegen (42% in 2014). Bij tweede- en derdejaarsstudenten is het juist afgenomen. Mboinstellingen die het beweeg- en sportaanbod hebben verankerd in hun beleid behalen de
vijfprocentnorm vaker dan mbo-instellingen die bewegen en sport niet in hun beleid hebben verankerd (Roorda en Duijvenstijn 2016).
4.7

Gezonde School

Gezondheid in het algemeen is een belangrijk thema binnen het onderwijs. Sinds 2012 kunnen scholen in het primair onderwijs een vignet Gezonde School halen. Sinds 2013 geldt dat
ook voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en sinds 2014 voor scholen in het
voortgezet onderwijs. Het vignet Gezonde School is een keurmerk voor scholen die werken
aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen op ten minste een van de acht
gezondheidsthema’s. Het programma heeft een belangrijke impuls gekregen door de
‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016’ (Lucassen en Van
den Toren 2016). Inmiddels telt Nederland 1.388 Gezonde Scholen11 (tabel 4.6) – ten
opzichte van 2014 een flinke toename. Een van de themacertificaten is ‘bewegen en
sport’.12 717 van de Gezonde Scholen hebben sinds juni 2018 een certificaat Bewegen en
Sport, wat betekent dat zij binnen dit thema aan de criteria van vier pijlers voldoen:
– gezondheidseducatie: de school maakt gebruik van een methode voor bewegingsonderwijs (po/vo), biedt minimaal één keer per jaar een sportdag aan (po/vo), heeft
structureel (gemiddeld ten minste één keer per maand) aanbod van sport- en beweegactiviteiten buiten lestijd (po/vo) en neemt deel aan ten minste vijf beweeg- en sportactiviteiten gedurende schoolloopbaan (mbo);
– fysieke en sociale omgeving: er wordt samengewerkt met buitenschoolse sport- en
beweegaanbieders (po/vo/mbo) en het schoolplein is zodanig ingericht dat het uitdaagt tot bewegen (po/vo);
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–

–

signaleren: leerlingen die motorisch zwak of zeer talentvol zijn, krijgen extra aandacht,
specifieke hulp en/of gerichte doorverwijzing (po/vo/mbo) en vorderingen bij bewegingsonderwijs worden bijgehouden (po/vo);
beleid: de school voldoet aan de richtlijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (po) of beleidslijn van de Onderwijsinspectie (vo) met betrekking tot het
aantal lessen bewegingsonderwijs per week en bewegen en sport hebben een structurele plek binnen het beleid van de school (mbo).

De activiteiten van de Gezonde School zouden in theorie kunnen leiden tot een gezondere
leefstijl, waaronder voldoende sport en bewegen (rivm 2015). De daadwerkelijke effecten
van de Gezonde-Schoolaanpak worden in de komende tijd onderzocht.
Tabel 4.6
Overzicht aantal Gezonde Scholen en scholen met vignet Bewegen en Sport, 2014 en 2018
aantal gezonde scholen
2014a
2018b
primair onderwijs (po)
voortgezet onderwijs (vo)
middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
totaal
a
b

213
3
4
220

1070
226
92
1388

vignet bewegen en sport
2014
2018
92
3
4
99

543
128
46
717

Peildatum: november 2014.
Peildatum: juni 2018.

Bron: ggd, bewerking Mulier Instituut

4.8

Thuis en in de wijk

Buiten spelen
Buiten spelen is een belangrijke vorm van bewegen voor kinderen. Zij exploreren de omgeving hiermee op een vrije manier. Kinderen die veel buiten spelen, zijn over het algemeen
actiever (De Vries en Van Veenendaal 2012) en motorisch fitter dan kinderen die weinig buiten spelen (Collard et al. 2014b). Bovendien bevordert buiten spelen de ontwikkeling van
sociale, cognitieve en motorische vaardigheden (Mieras 2018; Bentoa en Dias 2017). Buiten
spelen is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van bewegingsbekwaamheid. Verschillende instanties richten zich op het bevorderen van het buiten spelen en sporten,
onder meer door het aanleggen en verbeteren van speelvelden.
Drie op de tien kinderen geven aan nooit of één keer per week buiten te spelen (Jantje
Beton 2018). Kinderen spelen tegenwoordig minder vaak en minder lang buiten dan vroeger (Dellas et al. 2018). Uit een regionale kindmonitor blijkt dat een grote meerderheid van
de kinderen mogelijkheden heeft om buiten te spelen (tuin, speeltuin, park, op straat) en
dat weinig kinderen aangeven belemmerd te zijn om in de buurt buiten te spelen (ggd
Twente 2018). Toch speelt ruim een derde van de kinderen nooit tot vier dagen in de week
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buiten. De mogelijkheden voor buiten spelen blijken dus niet duidelijk afgenomen.
Mogelijk kiezen kinderen voor andere activiteiten in de vrije tijd, zoals activiteiten achter
een beeldscherm (nji 2015).
Speelvelden
De toegankelijkheid van beweegfaciliteiten in de buurt bepalen mede13 hoeveel kinderen
buiten spelen (Remmers et al. 2014). Speeltuinen en speelveldjes zijn belangrijke plekken
die uitnodigen tot bewegen en vormen veilige omgevingen voor kinderen en jongeren. Om
in aandachtswijken het buiten spelen en daarmee de bewegingsbekwaamheid van kinderen en jongeren te stimuleren, zijn in de afgelopen jaren Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds aangelegd.
Cruyff Courts
Het doel van de Cruyff Courts is het creëren van plekken waar kinderen veilig kunnen sporten en buiten spelen. Op een Cruyff Court kunnen kinderen en jongeren allerlei sporten
beoefenen en worden begeleide activiteiten aangeboden. Hierdoor kunnen kinderen en
jongeren hun eigen talenten ontdekken, leren omgaan met winnen en verliezen en saamhorigheid beleven. Dit geeft ze een positieve beweegbeleving, wat zeer belangrijk is als het
gaat om bewegingsbekwaamheid. Begin maart 2018 telde Nederland 141 Cruyff Courts (zie
ook hoofdstuk 6).
Uit monitoring van het gebruik van de courts blijkt dat jongens en kinderen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd onder de gebruikers (Cevaal en Romijn 2012).
Ruim acht op de tien gebruikers is van het mannelijk geslacht en zes op de tien heeft een
migratieachtergrond. Iets minder dan de helft van de gebruikers is jonger dan 12 jaar. Het
gemiddelde aantal wekelijkse activiteiten op de courts lag in 2012 op drie. Vooral sportbuurtwerkers en jongerenwerkers organiseren deze structurele activiteiten. Naast voetballen werd in 2012 op de Cruyff Courts onder andere gehockeyd (77%), getennist (40%) en
gekorfbald (35%).
Krajicek Playgrounds
De Krajicek Foundation streeft ernaar alle kinderen sociaal veilig en sportief te laten
opgroeien. Om dit te helpen bewerkstelligen, worden in aandachtswijken Krajicek Playgrounds geopend, waarvan Nederland er inmiddels 116 telt. Dagelijks maken 4.500 kinderen gebruik van een Krajicek Playground (Krajicek Foundation 2018). Nagenoeg alle kinderen voelen zich fijn op een Krajicek Playground (97%) en komen er drie keer per week.
Door middel van een natuurlijk experiment is in Rotterdam onderzocht of de aanleg van
Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds leidt tot meer buiten spelen bij kinderen in de basisschoolleeftijd (Mölenberg 2018). De resultaten suggereerden dat kinderen waarvan ouders
laagopgeleid zijn meer buiten spelen naarmate een Cruyff Court/Krajicek Playground dichter bij hun huis wordt aangelegd. Opvallend is dat de toename in buiten spelen niet resulteert in minder zitten.
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De buurtsportcoach
Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en
beweegbeleid een impuls geven door het aanstellen van een buurtsportcoach.14 De
belangrijkste taak van een buurtsportcoach is het stimuleren van een passend sport- en
beweegaanbod voor iedereen. Deze functie wordt lokaal ingevuld, waardoor de coaches
uiteenlopende taken en rollen hebben. Zij kunnen worden gezien als een spin in het web
doordat zij sport verbinden met andere sectoren. Buurtsportcoaches die voornamelijk in
de sector sport actief zijn, houden zich bezig met diverse activiteiten voor kinderen en jongeren. Twee derde van hen is betrokken bij sport- en beweegactiviteiten voor kinderen of
jongeren uit een bepaalde wijk of buurt (65%, figuur 4.12), een derde van hen zelfs wekelijks of dagelijks (34%). Veelal is deze wijkinzet gekoppeld aan een bepaalde school in de
wijk (Van Lindert et al. 2017). In de schoolsetting is zelfs 57% van de buurtsportcoaches
minimaal wekelijks actief. Door de school met een wijk eromheen te verbinden, worden
kinderen ook na schooltijd bereikt. Hier liggen dus kansen tot het stimuleren van sport en
bewegen bij kinderen.
Figuur 4.12
Betrokkenheid van buurtsportcoachesa bij sport- en beweegactiviteiten die in de afgelopen 12 maanden aan
leerlingen van scholen (onder) en andere groepen kinderen (boven) zijn aangeboden (in procenten, n=320)
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kinderen/jongeren in de jeugdzorg
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Dit betreft buurtsportcoaches die voor of vanuit de sector sport werkzaam zijn.

Bron: Van Lindert et al. 2017
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Wat doen kinderen en jongeren als ze buiten zijn?
Kinderen en jongeren besteden gemiddeld 16% van hun totale beweegtijd15 aan ‘buiten
bewegen voor jezelf’ (Stuij et al. 2011). Als daarin de mate van intensiteit meegenomen
wordt, blijkt dat kinderen en jongeren 17% van hun totale activiteitenniveau halen uit het
buiten bewegen. Waar het gaat om leren bewegen speelt niet alleen de hoeveelheid buiten
spelen van kinderen en jongeren mee, maar ook de intensiteit en soort activiteit van het
buiten zijn. Jongeren die voetballen, zijn intensiever bezig hun bewegingsbekwaamheid te
vergroten dan jongeren die ‘rondhangen’.
Figuur 4.13
Beoefende activiteiten bij zelf buiten bewegen en sporten (nagecodeerd op basis van open antwoorden, in
procenten, n=7.087)
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Bron: Stuij et al. 2011

Wanneer kinderen en jongeren wordt gevraagd wat zij doen als zij buiten op straat zijn,
wordt voetballen verreweg het meeste genoemd (figuur 4.13). Na voetballen noemen kinderen buiten spelen in het algemeen het meest (28%). Jongeren spelen nauwelijks nog buiten (6%). Zij noemen hardlopen vaker en geven ook vaker aan niks te doen als zij buiten
zijn dan kinderen. Uit recent onderzoek naar de soorten sport die kinderen uit groep 8 in de
buurt of op straat beoefenen, blijkt eveneens dat (straat)voetbal verreweg het populairst
is: bijna de helft van de kinderen voetbalt op straat (48%, figuur 4.14).
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Figuur 4.14
Soorten sport die leerlingen in groep 8 in de buurt/op straat beoefenen (in procenten, n=1.722)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs 2018

Hoewel een aantal activiteiten, zoals voetbal, duidelijk naar voren komt als buitenspeelactiviteit, hebben we geen volledig zicht op de activiteiten en de intensiteit van bewegen in
de wijk. Uit figuur 4.14 blijkt dat de categorie ‘Anders’ groot is, waarbij niet duidelijk is wat
die inhoudt. In hoeverre deze activiteiten bijdragen aan de beweegvaardigheid is evenmin
helder.
4.9

In de vereniging

Veel kinderen en jongeren zijn lid van een sportvereniging (66%, tabel 4.7). Van alle verenigingsleden is een derde jonger dan 18 jaar (cbs 2018). We mogen aannemen dat jeugdigen
daar een deel van hun beweegrepertoire leren (bijvoorbeeld dat juniorleden bij een voetbalclub leren voetballen). Wat zij er precies leren, is echter op basis van de voorhanden
data lastig vast te stellen.
We weten wel dat de mate waarin kinderen en jongeren deelnemen aan verenigingssport
verschilt naar hun achtergrondkenmerken, zoals sociaal milieu, sekse en woonplaats (zie
hoofdstuk 6). De tabellen 4.7 en 4.8 geven een beeld van de mate waarin kinderen en jongeren deelnemen aan les/training, competitie en toernooien/evenementen. Duidelijk is dat
kinderen niet alleen vaker lid zijn van een vereniging dan jongeren, maar ook meer deelnemen aan lessen/trainingen en in grotere mate ten minste 40 keer per jaar sporten. Verder
valt uit de cijfers af te leiden dat ook kinderen die geen verenigingslid zijn kunnen deelnemen aan les/training.
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Tabel 4.7
Lidmaatschap sportclub van kinderen 6-11 jaar (n=790) en jongeren van 12-19 jaar (n=1.043), aandeel deelname aan les/training, competitie en toernooien/evenementen, en frequente sporters (> 40× per jaar sporten), in procenten

lid sportclub (ja)
waarvan
deelname aan les/training
deelname aan competitie
deelname aan toernooien/
evenementen
> 40× per jaar sporten

totaal

6-11 jaar

12-19 jaar

66

74

60

72
44
36

87
42
38

61
45
35

78

85

74

Bron: scp/cbs (vto ’12-’16), bewerking Mulier Instituut

Splitsen we uit naar achtergrondkenmerken, zoals in tabel 4.8 gebeurt, dan wordt zichtbaar dat jongens relatief meer deelnemen aan competitie en toernooien/evenementen
dan meisjes en dat leerlingen in het mbo dit in vergelijking met vo-leerlingen minder doen.
Verder valt bij de 12-19-jarigen te constateren dat jongeren met een migratieachtergrond
minder deelnemen aan lessen/trainingen en in nog iets mindere mate aan competitie en
evenementen dan jongeren van autochtone afkomst. Naarmate het inkomensniveau van
de ouders daalt, nemen kinderen en jongeren in mindere mate deel aan les/training, competitie en toernooien/evenementen.
Niet alle kinderen en jongeren nemen dus in dezelfde mate deel aan verenigingssport en
leeractiviteiten binnen de sportclubs. Een andere factor die van belang kan zijn, is in hoeverre les en training aan de jeugdigen worden gegeven door opgeleide trainers/instructeurs. In 2012 hadden sportverenigingen gemiddeld 14 actieve trainers/begeleiders en
daarvan was 63% gediplomeerd (Van Kalmthout et al. 2013). Er zijn verder aanwijzingen dat
trainers met een opleiding bij sportclubs vooral worden belast met het trainen van selectieteams en -sporters (Lucassen en Hoekman 2007). Het onderzoek Leefstijlmonitor 2017
geeft voor het eerst meer gedetailleerd inzicht in welke mensen de jeugdige verenigingssporters begeleiden. Daarbij is gekeken naar de begeleiding bij de belangrijkste sporten16
van de jeugdleden van 4-18 jaar. Bij een meerderheid van de jeugdsporters (59%) is een
sportprofessional zoals een gymleraar of cios’er als trainer ingeschakeld voor een van de
belangrijkste beoefende sporten (soms in combinatie met andere typen begeleiders).
Volwassen vrijwilligers zoals ouders en seniorleden zijn bij 41% van de jeugdsporters ingeschakeld als begeleider, en bij 27% is een jeugdspeler uit een hoger team als trainer/begeleider actief. Bij een klein deel van de jeugdsporters (9%) treedt iemand anders op als
trainer of is dit niet bekend (3%). Van de als trainer betrokken volwassen vrijwilligers is
ongeveer een op de vijf gediplomeerd; bij de jeugdspelers die als trainer zijn ingeschakeld,
is maar een op de tien gediplomeerd.
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Tabel 4.8
Deelname aan les/training, competitie en toernooien/evenementen naar geslacht, onderwijstype, etniciteit
en inkomen ouders van kinderen 6-11 jaar (n=790) en jongeren 12-19 jaar (n=1.043) (in procenten)
6-11 jaar
deelname
aan les/
training

deelname
aan competitie

87
88

51
33

46
31

58
63

53
36

40
30

87

42

38

57
67

41
50

28
41

47

34

25

geslacht
jongen
meisje
onderwijstype
basisonderwijs
secundair
onderwijsa
beroepsonderwijsb
etniciteit
autochtoon
westerse
migrant
niet-westerse
migrant
inkomen ouders
laag (0-25%)
midden
(25-75%)
hoog (75-100%)
a
b

12-19 jaar
deelname
aan toernooien/
evenementen

deelname
aan les/
training

deelname
aan competitie

deelname
aan toernooien/
evenementen

89
89

44
50

40
55

64
59

50
27

38
28

83

35

27

50

35

27

81
90

31
44

29
40

53
59

38
44

32
33

90

56

47

73

56

46

Vmbo, havo, vwo.
Mbo, hbo, wo, overig.

Bron: scp/cbs (vto ’12-’16), bewerking Mulier Instituut

Tussen verschillende leeftijdsgroepen en jongens/meisjes bestaan nog wel enkele opmerkelijke verschillen in wie als trainer is betrokken bij de sport in verenigingsverband. Zo is bij
65% van de 4-7-jarigen ten minste bij één beoefende clubsport een professional als trainer
actief en is dit maar bij 53% van de 16-18-jarigen het geval. Ook zijn bij de jongste leeftijdsgroep relatief weinig vrijwillige trainers betrokken (bij 29% volwassen vrijwilligers, bij 24%
oudere jeugdspelers), maar daarvan is maar een zeer klein deel (12% respectievelijk 7%)
gediplomeerd. Jongens worden bij hun sport in verenigingsverband relatief meer getraind
door volwassen vrijwilligers dan meisjes (51% versus 31%), bij meisjes zijn juist professionele trainers/leraren wat meer actief (64% versus bij jongens 54%).
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Er bestaat al met al maar een beperkt zicht op de wijze waarop kinderen en jongeren bij de
sportverenigingen deelnemen aan een gericht leeraanbod. Over de feitelijke leerresultaten
daarvan is nog minder bekend.
4.10 Professionele begeleiding van het leren bewegen
Hoewel kinderen en jongeren veel op eigen houtje kunnen leren, wordt algemeen aangenomen dat gericht onderwijs en instructie een belangrijke bijdrage leveren aan het leerproces, vooral waar het wat complexere sport- en beweegvaardigheden betreft. Aan de kwaliteit en de professionaliteit van begeleiders en leeractiviteiten wordt dan ook veel aandacht
geschonken.
Sport- en beweeginterventies
Wat het activiteitenaanbod betreft, is in het afgelopen decennium een aanpak ontwikkeld
gericht op het verzamelen, kwalitatief beoordelen, verrijken en verspreiden van sport- en
beweeginterventies. Deze interventies zijn in de Database sport- en beweeginterventies gebundeld. Professionals of gemeenten die sporten en bewegen willen stimuleren, kunnen uit de
database een interventie zoeken die past bij de beoogde doelgroep en situatie. Het grootste gedeelte van de sport- en beweeginterventies is gericht op kinderen en jongeren (124
van de 16617). Hiervan zijn de meeste interventies goed beschreven of goed onderbouwd,
enkele interventies hebben aanwijzingen voor effectiviteit (tabel 4.9). Er zijn negentien
interventies die gericht zijn op motorische ontwikkeling.
Omgevingen waar sport- en beweeginterventies voor kinderen en jongeren vaak worden
ingezet, zijn de wijk, de sportvereniging en het primair onderwijs. Op dit moment zijn weinig erkende interventies gericht op de thuissetting of het middelbaar beroepsonderwijs.
Ook worden relatief weinig interventies ingezet bij baby’s en peuters (0-3 jaar). Dit hangt
wellicht samen met het feit dat nog weinig onderzoek is gedaan naar de bewegingsbekwaamheid in de voorschoolse tijd. Meer onderzoek kan leiden tot meer sport- en
beweeginterventies gericht op deze doelgroep.
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Tabel 4.9
Overzicht sport- en beweeginterventies in de Database sport en beweeginterventies gericht op leeftijd 0-17jarigen, peildatum juni 2018

totaal (n=124)

gericht op motorische
ontwikkeling (n=19)

niveau erkenning
sterke aanwijzingen voor effectiviteit
goede aanwijzingen voor effectiviteit
eerste aanwijzingen voor effectiviteit
goed onderbouwd
goed beschreven

0
5
6
28
85

0
2
0
4
13

omgeving
thuis
kinderopvang
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
wijk/faciliteiten in de wijk
sportvereniging en sportpark

15
29
50
23
6
59
50

2
10
11
4
0
4
7

leeftijdsgroep
baby/peuter (0-3 jaar)
kinderen (4-11 jaar)
jongeren (12-17 jaar)

17
77
99

6
15
12

Bron: https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/

Opleidingen van professionals voor bewegingsonderwijs en sportbegeleiding
Bij het aanleren van een breed repertoire aan vaardigheden en van complexe (sport)vaardigheden zijn goede leerkrachten en begeleiders onmisbaar. Al een flink aantal jaren wordt
daarom ingezet op bevordering van de professionaliteit van sportbegeleiders en leerkrachten (noc*nsf 2010).
Voor het leren bewegen en sporten bestaat een aantal beroepsopleidingen. In de tabellen
4.10 en 4.11 geven we de aantallen ingeschrevenen weer. Zo volgden in 2017 ruim 16.500
leerlingen een mbo-opleiding sport en bewegen op een van de 46 betrokken roc’s
(tabel 4.10). Het aantal leerlingen is ten opzichte van 2011 met 5% afgenomen. Vermoedelijk speelt de minder gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt hierbij een rol (zie bv.
https://www.s-bb.nl/kans?query=sport-+en+bewegingsleider&region=#search-results).
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Tabel 4.10
Aanbod en deelname aan mbo-opleidingen sport en bewegen18, 2011 en 2018 (in absolute aantallen)

w.v. sport- en bewegingsbegeleider
medewerker sport & recreatiea
sport- en bewegingsleider
sport- en bewegingscoördinator w.v.
coördinator bewegingsagogie
coördinator bos
coördinator sport, bewegen en gezondheida
manager
coördinator sportinstructie, training-coaching
totaal
a

aantal roc’s
2011

deelnemers per
profiel 2011

36

1.910

46

7.990

40
37

2.260
1.650

42
33
46

1.270
2.530
17.610

deelnemers per
profiel 2017-18

3.054
7.260
1.483
1.320
1.100
2.494
16.715

Nieuwe kwalificatie 2016.

Bron: duo 2008, 2011, bewerking Calibris Sectorkamer Beroepsonderwijs-bedrijfsleven (https://
app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmU4NDUxY2YtOWRhYS00NGY0LWI2NmMtM2IyY2VhYWNjMTViIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9)

Was in het hbo tussen 2008 en 2012 nog sprake van een toename (12%) van studenten die
een opleiding sport en bewegen startten (tabel 4.11), na 2012 is deze toestroom fors verminderd (–22%). De arbeidsperspectieven zijn door de crisis mogelijk sterk afgenomen.
In 2017 startte 40% van de instromers met een opleiding tot vakleerkracht lichamelijke
opvoeding, de overige instromers richtten zich op andere functies.
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Tabel 4.11
Aanbod hbo-opleidingen sport en bewegen, instromers en gediplomeerden, 2008, 2012 en 2017 (in absolute
aantallen)

opleiding leraar
vo eerste graad in
lichamelijke
opvoeding
sport &
bewegingseducatie
sport,
gezondheid &
management
sport & bewegen
sport,
management &
ondernemen
totaal
a

2008
gediplomeerden

instromers

2012
gediplomeerden

instromers

2017
gediplomeerden

hbo’s

instromers

6

1247

710

1134

665

969

626

2

264

72

509

122

1142a

920

2

401

206

443

240

a

3
1

256
206

110
92

330
236

135
95

a

17

2549

1347

2861

1372

2111

a

1546

De hbo-opleidingen voor de sportsector van acht hogescholen zijn in 2016 onder een nieuwe
gezamenlijke naam Sportkunde gebracht.

Bron: Hbo-raad (2008, 2012, 2017), https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers

De opleiding voor vakleerkracht lichamelijke opvoeding (alo) leidt tot een volledige
bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs in alle schooltypen. Afgestudeerden
zijn vooral werkzaam in het voortgezet onderwijs. Pabo-opgeleiden kunnen een leergang
vakbekwaamheid bewegingsonderwijs volgen, waarmee ze bewegingsonderwijs op basisscholen mogen geven. Van 2014 tot 2017 haalden jaarlijks zo’n 1500 pabo-opgeleiden langs
deze weg de vakspecifieke bevoegdheid. Hoewel er na 2014 een stimuleringsregeling via de
lerarenbeurs van kracht werd, is er geen sterke stijging zichtbaar van het aantal gediplomeerden.
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Tabel 4.12
Aanbieders en gediplomeerden leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo 2010-2017
(in absolute aantallen)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

aantal uitgegeven diploma's

aantal aanbiedende instellingen

1992
1616
1876
1524
1508
1465
1422
1623

20
20
12
28
20
20
20
20

Bron: cpion-register

4.11

Slot

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de motorische vaardigheidsontwikkeling van kinderen
minder goed verloopt dan enkele decennia geleden. Achterstanden in beweegvaardigheid
ontstaan soms al op jonge leeftijd en blijken lang door te werken. Het grote belang van de
ontwikkeling van motorische vaardigheid begint echter steeds meer door te dringen, onder
meer vanwege de relatie met overgewicht. Dat kinderen en jongeren van jongs af aan over
een breed front motorisch vaardig worden, is verder van belang vanwege de positieve
invloed op hun ontwikkeling wat betreft sport- en beweegparticipatie, fysieke activiteit,
zelfvertrouwen en sociale relaties. Door een grotere vaardigheid plezier krijgen in bewegen
en sport blijkt daarbij essentieel.
Kinderen en jongeren leren bewegen op verschillende plaatsen: thuis, in hun buurt, op de
opvang, op school en op de sportclub. Het (bewegings)onderwijs neemt in deze opvoedingssettings een bijzondere positie in, omdat hieraan alle schoolgaande kinderen deelnemen.
De situatie van het bewegingsonderwijs in Nederland is anno 2018 niet geheel zonder knelpunten. In het primair onderwijs blijft de hoeveelheid ingeroosterde onderwijstijd bij ten
minste een op de vijf scholen achter bij wat beleidsmatig wenselijk is. Dat was in 2013 zo en
is het in 2017 nog steeds. Binnen het voortgezet onderwijs worden voor vmbo-gl/tl leerlingen fors minder contacturen gerealiseerd dan de adviestabel voorschrijft (zowel in 2014 als
2018). Na enkele jaren van toename zien we een bij mbo-instellingen nu weer een achteruitgang in het lesaanbod voor bewegen en sport. Juist bij jongeren is een teruglopende
deelname aan verenigingssport zichtbaar, waarbij niet constateerbaar is dat die wordt
gecompenseerd door andere beweegactiviteiten.
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Waar het bewegingsonderwijs vrijwel alle kinderen bereikt, geldt dit niet voor de activiteiten van andere aanbieders. Daaraan nemen niet alle kinderen in gelijke mate deel. In de
verschillende beschreven settings zien we duidelijke verschillen in deelname tussen groepen kinderen en daarmee in het kunnen opdoen van beweegvaardigheid. Met name kinderen uit gezinnen met een lage ses en meisjes met een migratieachtergrond worden minder
bereikt (mogelijk dezelfde jeugdigen die deelnemen aan het (v)mbo). Bij Cruijff Courts en
Krajicek Playgrounds lijkt dit minder te spelen, maar ook daar zijn meisjes relatief weinig
actief. Bij deze groepen is de kans op het ontstaan van achterstanden in beweegvaardigheid het grootst. Actief deelnemen aan beweeg- en sportactiviteiten is een voorwaarde om
vaardigheid te ontwikkelen of op andere manieren de vruchten daarvan te plukken.
Bij het opmaken van de stand van zaken is gebleken dat we op verschillende fronten niet
kunnen beschikken over de noodzakelijke data en kennis. Er is bijvoorbeeld nauwelijks iets
bekend over de beweegactiviteiten in de kleuterjaren, thuis of in de kinderopvang. Ook
ontbreekt bij belangrijke vormen van aanbod – zoals de verenigingssport – het zicht op de
kwaliteit van de begeleiding. In hoeverre het aanbod in verschillende settings daadwerkelijk bijdraagt aan het opbouwen van bewegingsbekwaamheid is op basis van de bestaande
gegevens lang niet altijd vast te stellen. Evenmin is duidelijk in hoeverre die impulsen
elkaar aanvullen en leiden tot brede vaardigheidsontwikkeling en tot duurzame deelname
of activiteit.
Ondanks dit gebrek aan inzicht zijn er duidelijke mogelijkheden om winst te boeken in het
bevorderen dat kinderen van jongs af vaardig worden in bewegen: enerzijds liggen die in
het verbeteren van de afstemming tussen de verschillende instanties die hierbij zijn
betrokken, waardoor meer samenhang ontstaat in aanbod en aanpak. Anderzijds betreffen
ze het gericht en vroegtijdig opsporen van kinderen met een (potentiële) achterstand en
het concentreren van de inspanningen op juist deze groep.
Noten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Met omgevingen worden hier niet primair fysieke omgevingen bedoeld, maar situaties waarin jeugdigen kunnen sporten en bewegen al dan niet gestimuleerd door verschillende opvoeders.
Onder kinderopvang vallen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/of voor- en naschoolse opvang
Tweede Kamer, 2015-2016, 34 398, nr. 2
Tweede Kamer, 2015-2016, 34 420, nr. 3
Peildatum 9 maart 2018
Zie paragraaf 4.9 voor meer informatie over de buurtsportcoach
Bbl/kbl = basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg
Gl/tl = gemende leerweg/theoretische leerweg
In het mbo bestaan twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Vanaf 2008 wordt ernaar gestreefd dat per leerjaar 5% van de contacttijd (onderwijstijd minus de
beroepspraktijkvorming of stagetijd) bestaat uit bewegen en sport, de zogenoemde vijfprocentnorm
Peildatum: juni 2018.
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Overige themacertificaten: welbevinden (po/vo/mbo), voeding (po/vo/mbo), relaties en seksualiteit
(po/vo/mbo), roken en alcohol (po)/roken, alcohol en drugspreventie (vo/mbo), milieu en natuur (po),
fysieke veiligheid (po), hygiëne, huid en gebit (po).
Ook positieve houding van ouders tegenover buiten spelen en sociaal kapitaal zijn gerelateerd aan
meer buiten spelen.
Buurtsportcoaches kunnen ook onder een andere naam werkzaam zijn, zoals combinatiefunctionaris of
beweegmakelaar.
Overige gemeten beweegactiviteiten: lopen en fietsen van/naar school, lichamelijke opvoeding, pauzegedrag, (school)sport, fietsen in vrije tijd, zwemmen en active gamen.
Dit is voor maximaal vier sporten nagevraagd.
Peildatum: juni 2018
Het betreft de opleidingen Medewerker Sport & recreatie (Crebonr. 23189), Sport- en bewegingsleider
(Crebonr. 25415), Coördinator buurt, onderwijs en sport (Crebonr. 25411), Coördinator sport, bewegen
en gezondheid (Crebonr. 25413), Coördinator sport- en bewegingsagogie (Crebonr. 25412), Coördinator
sportinstructie, training en coaching (Crebonr. 25414)
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Sportinfrastructuur; organisaties, accommodaties en
vrijwilligers
Ron de Heij (cbs)

5.1

Inleiding

De Nederlandse sportinfrastructuur bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler wordt gevormd
door de sportorganisaties: verenigingen en clubs die sportactiviteiten aanbieden. Sporters
hebben, in veel gevallen, accommodaties nodig om hun sport te kunnen uitoefenen, zoals
velden om te voetballen en banen om te tennissen. Die accommodaties vormen de tweede
pijler. Het accommodatiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en
keuzes daarbij krijgen nog altijd veel aandacht (vws 2016e; Van der Poel et al. 2016). De
inzet van vrijwilligers voor begeleiding, training, bestuur of onderhoud is de derde pijler en
vormt het cement tussen de andere twee pijlers: sporten in clubverband is in Nederland
nagenoeg ondenkbaar zonder de betrokkenheid en wekelijkse inzet van vele mensen voor
hun club. De vrijwilligers die actief zijn bij en voor sportverenigingen kunnen met recht tot
de Nederlandse sportinfrastructuur worden gerekend.
In het visiedocument Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal van de Vereniging Sport en Gemeenten (vsg 2018c; zie verder hoofdstuk 1) vormt de in dit hoofdstuk
beschreven sportinfrastructuur het grootste deel van het geaggregeerde ‘lokaal aanwezige
sportkapitaal’. Dit is de capaciteit die in de gemeente aanwezig is om te kunnen sporten.
Het bestaat uit drie elementen: 1) fysieke elementen (accommodaties, maar ook de openbare ruimte die geschikt is voor vormen van sport en bewegen), 2) sociale elementen/
orgware: vrijwilligers en aanbieders zoals verenigingen en sportscholen, maar ook evenementorganisatoren en buurtsportcoaches en 3) programmatische elementen, zoals competities, toernooien en evenementen.
In dit hoofdstuk worden de elementen van het ‘landelijk aanwezige sportkapitaal’ beschreven, zoals die zichtbaar zijn in de sportstatistieken die het cbs sinds jaar en dag bijhoudt.
Enkele andere elementen van het sportkapitaal in Nederland komen in andere hoofdstukken aan bod, zoals hoofdstuk 4 (sportaanbod in, bij en rond scholen) en hoofdstuk 8 (organisatie van evenementen).
In paragraaf 5.2 wordt beschreven welke organisaties sportactiviteiten aanbieden of deze
activiteiten ondersteunen. De sportbonden en -koepels die verantwoordelijk zijn voor de
landelijke afstemming van het sportaanbod komen in paragraaf 5.3 aan bod. Vervolgens
wordt aandacht besteed aan sportclubs en commerciële sportaanbieders, zoals fitnesscentra, maneges en sportscholen. Paragraaf 5.6 behandelt de ontwikkelingen bij particuliere
exploitanten van sportaccommodaties. Jachthavens in private handen worden in para-
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graaf 5.7 beschreven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bij de
sportclubs actieve vrijwilligers.
5.2

Sportinfrastructuur

In klassieke zin vindt het aanbieden van sportactiviteiten plaats via sportverenigingen en
commerciële organisaties, zoals maneges, sportscholen en fitnesscentra. In 2015 telde
Nederland ruim 28 duizend sportclubs met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
(zie tabel 5.1). Dat waren er bijna 600 minder dan in 2012. Het aantal maneges bleef in die
periode vrijwel gelijk (1420). Het aantal sportscholen (zoals tennis-, zwem- en kracht- en
vechtsportscholen) waar sportbeoefenaars, niet in verenigingsverband of als sportinstructeur, worden opgeleid of getraind, bedroeg 1270 in 2015. Er waren 1673 bedrijven met het
aanbieden van fitnessdiensten als hoofdactiviteit1, met gezamenlijk 2026 vestigingen waar
kon worden gefitnest. De Nederlandse Vereniging voor Buitensportaanbieders (VeBoN)
telde 70 leden in 2018.
Behalve in georganiseerd verband vindt sportbeoefening in toenemende mate ook in
ongeorganiseerd verband plaats (zie hoofdstuk 6). Door individualisering zijn mensen
steeds vaker op zoek naar keuzevrijheid in het moment waarop en het gezelschap waarmee wordt gesport (noc*nsf 2015a) (zie verder de hoofdstukken 2 en 6). Door sociale
media en apps waarmee sportprestaties kunnen worden gemonitord, worden zelfmanagement en zelfregie van het sporten steeds eenvoudiger (zie hoofdstuk 8). Populaire sporten
die in ongeorganiseerd of anders georganiseerd verband plaatsvinden, zijn hardlopen, fietsen en bootcamp, waarvoor bij uitstek gebruik kan worden gemaakt van de openbare
ruimte.
Voor het beoefenen van veel sporten die in georganiseerd verband plaatsvinden, is een
sportaccommodatie onontbeerlijk. Deze sportaccommodaties zijn van oudsher in handen
van gemeenten, maar worden in toenemende mate particulier geëxploiteerd. Het aantal
particulier geëxploiteerde sportaccommodaties (zwembaden, overdekte of openluchtaccommodaties) bedroeg ruim 3100 in 2015. Er waren 415 particuliere exploitanten van één
of meerdere jachthavens.
Aanmoediging van sport en bewegen vindt niet alleen plaats op sportparken en in sporthallen. Door de aanleg van Cruyff Courts (219 in 2016, waarvan 40 aangepast voor kinderen
met een handicap) en Krajicek Playgrounds (119 in 2017) wordt sportdeelname ook gestimuleerd in wijken en buurten. Schaatsen kan op een van de 24 kunstijsbanen in Nederland.
De sportaanbieders, met name de niet-commerciële, worden in veel gevallen ondersteund
door organisaties uit verschillende overheidslagen en partijen uit het maatschappelijke
middenveld. Gemeenten hebben hierbij veelal een centrale rol (vsg 2018c). Zij ontwikkelen
lokaal sportbeleid en zorgen voor het aanbieden van faciliteiten. Gemeentelijk sportbeleid
is primair gericht op het toegankelijk maken van sport voor iedereen. Het voorzien in
sportaccommodaties is een belangrijk onderdeel daarvan. Het uit zich met name in de
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exploitatie en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Welke beheersvorm het
best bij een sportaccommodaties past, is in veel gemeenten onderwerp van discussie. In
toenemende mate wordt voor de exploitatie van sportaccommodaties samengewerkt met
particuliere partijen of is de exploitatie volledig overgedragen aan een commerciële partij.
De provinciale sportraden (sportservicebureaus, elke provincie heeft er één) zijn verenigd
in Sportkracht 12. Zij voeren lokale vraaggestuurde projecten uit op het terrein van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid. Hun rol is echter minder groot dan voorheen. Tot
slot is er de Rijksoverheid, die het nationaal sportbeleid vormgeeft (zie hoofdstuk 3).
Binnen de sportsector zijn ook ondersteunende organisaties actief. noc*nsf is het Nationaal Olympisch Comité (noc) én de Nederlandse belangenorganisatie voor de georganiseerde sport (nsf). Via haar Olympische Netwerken verbindt noc*nsf gemeenten, sportbonden en -aanbieders, onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven. Sportverenigingen worden ondersteund door de 76 bij noc*nsf aangesloten sportbonden. Andere
sport ondersteunende organisaties zijn de Topsport Talentenscholen voor vmbo, havo en
vwo (29), de Nationale Topsport Centra (2), Regionale Training Centra (98; die onder regie
staan van de sportbond en voldoen aan de voorwaarden die door noc*nsf zijn gesteld) en
Centra voor Topsport en Onderwijs (5). Hier worden onderwijs, sporten en wonen voor
sporters van verschillende takken van sport gecombineerd. Sportmedische instellingen
(smi’s) zorgen voor de gezondheid van zowel recreatieve als professionele sporters.
Sommige organisaties ondersteunen specifieke groepen. Zo ondersteunt de Gay Union
through Sports (guts) sportende homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, maakt
het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een smalle beurs toch lid kunnen
worden van een sportclub of culturele activiteiten kunnen ontplooien. In 2016 werden
bijna 50 duizend kinderen door dit fonds ondersteund bij hun lidmaatschap van een sportvereniging.
De sport kent ook een groot aantal beroeps-, vak- en belangenverenigingen. Een van de
grootste is nlactief (voorheen Fitvak!). Zij vertegenwoordigt de belangen van erkende
sport- en beweegbedrijven (met name fitnessaanbieders) in Nederland. De belangenbehartiger en opleider van trainers en coaches is nlcoach, een vereniging met circa 4000
leden. Werkgevers in de sport zijn verenigd in de wos (Werkgevers in de Sport). Werknemers in de sportsector kunnen zich aansluiten bij vakbonden als fnv Sport en Bewegen,
De Unie of cnv Vakmensen. De Vereniging van Contractspelers (vvcs), die aangesloten is bij
de fnv, behartigt de belangen van Nederlandse voetballers in het betaald voetbal. De
belangen van andere topsporters worden behartigd door nlsporter, dat anno 2018 circa
1000 leden telt. Een van de grootste bij noc*nsf aangesloten belangenverenigingen is de
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding, die in 2016 ruim 10.500 leden had. De
vereniging is ten opzichte van 2012 met meer dan 10% gegroeid. Het aantal leden van het
Nederlands Genootschap voor Sportmassage daalde in deze periode juist met 11% tot bijna
5500.
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Tabel 5.1
Sportaanbieders, organisaties en accommodaties in Nederland, 2014-2018 (in absolute aantallen)

sportorganisaties
sportclubs
maneges
sportscholen (excl. sportinstructeurs en fitness)
fitnessbedrijven
fitnesscentra (vestigingen)
buitensportaanbieders
accommodaties
zwembaden van particuliere exploitanten
overdekte sportaccommodaties van particuliere
exploitanten
openluchtsportaccommodaties van particuliere
exploitanten
jachthavens van particuliere exploitanten
kunstijsbanen
Cruyff Courts
Cruyff Courts aangepast aan kinderen met
een handicap
Krajicek Playgrounds
ondersteunende organisaties
gemeenten (sportbeleid en accommodaties)
sportbonden noc*nsf
provinciale sportraden
Olympische netwerken
sportmedische instellingen (smi's)
Centra voor Topsport en Onderwijs
Nationale Topsport Centra
Regionale Training Centra
Topsport Talentenscholen

aantal

jaar

bron

28.210
1.420
1.270
1.673
2.026
70

2015
2015
2015
2015
2015
2018

cbs
cbs
cbs
cbs
cbs
VeBoN

480
1.490

2015
2015

cbs
cbs

1.250

2015

cbs

415
24

2015
2015

179
40

2016
2016

cbs
Vereniging Kunstijsbanen
Nederland
Johan Cruyff Foundation
Johan Cruyff Foundation

119

2017

Krajicek Foundation

380
76
12
7
57

2018
2017
2018
2014
2017

5
2
98
29

2018
2018
2018
2018

cbs
www.nocnsf.nl
www.sportkracht12.nl
www.nocnsf.nl
fsmi (sommige leden met
meerdere locaties)
www.nocnsf.nl
www.nocnsf.nl
www.nocnsf.nl
www.stichtingloot.nl

Daarnaast zijn er enkele koepelorganisaties die sporters vertegenwoordigen vanuit een
bepaalde achtergrond. Zo bevordert de Nederlandse Culturele Sportbond de sport vanuit
een humanistisch levensbeschouwelijk perspectief. Ook zijn er sportbonden op basis van
een bepaalde geloofsovertuiging. De belangstelling voor deze bonden is in de loop der tijd
steeds minder geworden; enkele bonden zijn daarom opgeheven.
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5.3

Sportbonden

In 2017 waren bij noc*nsf 76 sportbonden aangesloten. noc*nsf vertegenwoordigt daarmee het grootste deel van de georganiseerde sport in Nederland. Bij de 76 bonden waren
in 2017 23.870 sportverenigingen aangesloten. Het aantal bij een sportbond aangesloten
verenigingen is in de loop der tijd afgenomen (in 2001 waren dit er nog 28.495). Een deel
van die daling hangt samen met de integratie van gehandicaptensport in reguliere sportverenigingen en sportbonden (scp 2015). Een andere verklaring is het fuseren en opheffen
van verenigingen.
Tabel 5.2
Ledental van de vijftien grootste bij noc*nsf aangesloten sportbonden, 2014-2017 (aflopend, in absolute
aantallen × 1000)
2014

2015

2016

2017

Kon. Ned. Voetbal Bond
Kon. Ned. Lawn Tennis Bond
Sportvisserij Nederland
Ned. Golf Federatie
Kon. Ned. Gymnastiek Unie
Kon. Ned. Hockey Bond
Kon. Ned. Hippische Sportfederatie
Kon. Ned. Zwembond
Atletiekunie
Ned. Volleybal Bond
Ned. Bridge Bond
Kon. Wandel Bond Nederlanda
Kon. Ned. Korfbal Verbond
Watersportverbond
Nederlandse Toer Fiets Unie

1214
623
587
394
300
249
211
139
140
118
116
44
90
75
63

1227
599
573
382
304
251
200
138
140
117
116
106
86
77
66

1232
583
563
386
309
253
198
141
140
117
116
97
86
70
67

1218
570
562
377
302
254
176
144
137
118
116
94
86
81
71

top 15 totaal
overige bonden totaal
totaal

4363
999
5362

4382
873
5255

4358
881
5239

4306
888
5194

a

In 2015 is nwb gefuseerd met knblo-nl tot kwbn.

Bron: noc*nsf (lts 2018), cbs-bewerking

Het aantal lidmaatschappen bedroeg bijna 5,2 miljoen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond had de meeste leden: in 2017 ruim 1,2 miljoen (tabel 5.2) (1% minder dan in 2016).
De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond was in 2017 met 570 duizend leden de op
één na grootste sportbond van Nederland (maar verloor wel 9% van haar leden ten
opzichte van 2014). Sportvisserij Nederland, met 562 duizend leden in 2017, was de op twee
na grootste sportbond van Nederland. Het Watersportverbond en de Nederlandse Toer
Fiets Unie groeiden in 2017 van de grote sportbonden het hardst ten opzichte van het voor97
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gaande jaar met respectievelijk 16% en 6%. De Koninklijke Hippische Sportfederatie verloor relatief de meeste lidmaatschappen van de grootste sportbonden (–11%). In totaal
vertegenwoordigden de vijftien grootste sportbonden 4,3 miljoen lidmaatschappen. Dat is
ruim vier vijfde van het totale aantal lidmaatschappen van bij noc*nsf aangesloten sportbonden in 2017.
5.4

Sportclubs

In 2015 telde Nederland 28.2102 sportverenigingen met een inschrijving bij de Kamer van
Koophandel (tabel 5.3). In 2012 waren dat er nog bijna 600 meer (cijfer niet in tabel). Dat
het aantal sportverenigingen is gedaald, geldt overigens niet voor alle takken van sport.
Zo is het aantal wieler- en atletiekclubs juist gestegen, met respectievelijk 9% en 7%. De
daling heeft zich met name voorgedaan bij de veldsporten (exclusief voetbal) en de overige
buitensporten.
Nederland kent sportclubs met vele duizenden leden, maar ook kleine clubs met nog geen
tien leden. Gemiddeld had een Nederlandse sportvereniging 184 leden in 2015. Sinds 2009
loopt het gemiddelde aantal leden per vereniging terug. In dat jaar had een sportclub
gemiddeld nog 196 leden (cijfer niet in tabel). Het gemiddelde aantal leden onder de 18 jaar
bedroeg in 2015 per club 62.
In 2015 had 38% van de clubs minder dan 50 leden, tegen 33% van de clubs in 2000. 9%
van de sportverenigingen had meer dan 500 leden. Het percentage grote clubs is sinds
2003 stabiel.
Over het algemeen hebben verenigingen voor sporten die binnen beoefend worden minder leden dan verenigingen voor sporten die in de openlucht worden beoefend. Het aantal
grote clubs is bij binnensportclubs beperkt. Zo had 59% van de denksport-, kegel-, biljarten dartclubs (categorie ‘overige binnensport’) in 2015 minder dan 50 leden. Gemiddeld had
een club actief in de overige binnensport 67 leden. Van de binnensportclubs waren de
zwem- en duikclubs gemiddeld het grootst, met 144 leden. In deze tak van binnensport
komen ook de meeste grote clubs voor. Van de zwem- en duikclubs had 5% meer dan 500
leden. Jeugdleden maakten bij kracht- en vechtsportverenigingen en bij clubs in de individuele zaalsport meer dan de helft uit van het totale ledenaantal. Gemiddeld had een
kracht- en vechtsportclub 42 leden onder de 18 jaar; een individuele zaalsportclub had
gemiddeld 65 jeugdleden.
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38

6
8
21
58
8
17
4
44
48

47
38
42
35
59

≤ 50

21

12
6
10
28
17
18
3
24
21

36
26
21
29
26

51-100

17

12
9
17
11
23
27
16
19
12

12
20
27
18
11

101-200

7

14
9
11
1
16
12
16
6
6

4
8
7
6
1

201-300

5

19
7
12
1
10
10
13
4
4

0
4
2
5
1

301-400

3

4
11
5
1
6
4
10
2
3

0
2
1
2
0

401-500

9

33
51
23
0
20
12
38
1
6

1
3
1
5
1

> 500

184

417
821
443
63
305
279
468
102
150

71
120
98
144
67

gemiddeld
aantal
leden

62

113
43
50
19
61
154
246
11
37

42
65
35
64
7

gemiddeld
aantal
jeugdleden

Denksport, bowlen, kegelen, biljarten, schietsport, darten, schermen, squash, golven e.d.
Wintersporten, auto- en motorsport, bergsport, boogschieten, curling, vliegsport, jeu de boules, kaatsen, touwtrekken, triathlon, wandelsport e.d.

Bron: cbs (ss 2015)

a
b

28.210

295
305
1.050
1.650
1.745
1.470
2.635
995
5.095

buitensporten
atletiek
golf
hengelsport
paardensport
tennis
veldsport (excl. voetbal)
veldvoetbal (excl. bvo's)
wielersport
overige buitensportb

totaal sportclubs

1.320
2.810
2.660
1.170
5.010

binnensporten
kracht- en vechtsport
individuele zaalsport
teamzaalsport
zwem- en duiksport
overige binnensporta

aantal
sportclubs

w.v. omvang ledenbestand (%)

Tabel 5.3
Omvang van het ledenbestand (excl. watersport) en gemiddeld aantal leden per sportclub, 2015 (in absolute aantallen en procenten)

De grootste sportverenigingen zijn te vinden bij de buitensporten. Golfclubs telden gemiddeld de meeste leden: in 2015 had de gemiddelde Nederlandse golfvereniging meer dan
800 leden. Ruim de helft van alle golfclubs had meer dan 500 leden. Ook voetbalclubs zijn
relatief groot. Slechts 7% van de voetbalverenigingen had minder dan 100 leden; bijna de
helft had meer dan 400 leden. Ten opzichte van 2000 telde een Nederlandse voetbalclub in
2015 ruim 100 leden meer. Ook hengelsportclubs hadden gemiddeld veel leden: 443 per
club. Onder de hengelsportclubs bevinden zich enkele zeer grote clubs, met meer dan duizend leden. Van de buitensportclubs waren de paardensportverenigingen gemiddeld het
kleinst (63 leden). Personen die paardrijden bij een manege zijn hierin niet opgenomen (zie
hiervoor paragraaf 5.5). Het aandeel jeugdleden in het totale ledental is het grootst bij
veldsport- en voetbalclubs. Leden onder de 18 jaar maakten bij beide sporten meer dan de
helft uit van het totaal. Gemiddeld telde een veldsportclub 154 en een voetbalclub 246
jeugdleden.
Vergeleken met andere buitensportverenigingen zijn watersportclubs doorgaans beperkt in
omvang, gemeten naar het aantal leden. Gemiddeld had een watersportclub 160 leden in
2015 (tabel 5.4). Sinds 2000 is het aantal leden van watersportclubs gestaag gedaald. Aan
het begin van deze eeuw had een watersportclub gemiddeld 175 leden (cijfer niet in tabel).
Onder de watersportclubs zijn de clubs waar met een motorboot kan worden gevaren
en/of gewaterskied het kleinst. Dergelijke clubs telden gemiddeld 80 leden in 2015. Het
aandeel jeugdleden is het grootst bij de kano- en/of roeiverenigingen en bij overige watersportclubs. Voor beide sporten geldt dat 11% van het totale aantal leden in 2015 onder de
18 jaar was.
Tabel 5.4
Aantal watersportclubs naar activiteit; samenstelling ledenbestand, 2015 (in absolute aantallen en procenten)

kanovaren en/of roeien
zeilen en/of surfen
zeilen en motorbootvaren
motorbootvaren en/of waterskiën
overig of andere combinaties watersport
totaal watersportclubs

aantal
clubs

gemiddeld
aantal leden

leden jonger
dan 18 jaar
% van totaal

leden ouder
dan 18 jaar

260
195
235
185
255

150
160
165
80
230

11
8
5
1
11

89
92
95
99
89

1125

160

8

92

Bron: cbs (ss 2015)
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Gebruik en bezit sportaccommodaties
De meeste binnensportclubs huren een sportaccommodatie (tabel 5.5) voor hun leden. Van
de kracht- en vechtsportclubs en individuele zaalsportclubs beschikte 95% over een
gehuurde sportaccommodatie in 2015. Onder teamzaalsport- en zwem- en duiksportclubs
lag dit percentage een fractie lager. Clubs in de overige binnensport, zoals biljart- en dartclubs, hebben relatief vaak geen accommodatie (30%). Het betreft in veel gevallen sporten
die ook in een café of buurthuis kunnen worden beoefend. Een zeer beperkt aandeel van
de binnensportclubs beschikte over een accommodatie in eigendom. Bij de overige binnensportclubs kwam dit het vaakst voor: 6% van die clubs beschikte over een eigen
accommodatie. De helft had de exploitatie ervan ondergebracht in een aparte rechtspersoon.3
Tabel 5.5
Gebruik van gehuurde en eigen accommodaties door sportclubs (excl. watersport), naar tak van sport
(in procenten)

binnensporten
kracht- en vechtsport
individuele zaalsport
teamzaalsport
zwem- en duiksport
overige binnensportc
buitensporten
atletiek
golf
hengelsport
paardensport
tennis
veldsport (excl. voetbal)
veldvoetbal (excl. bvo's)
wielersport
overige buitensportd
totaal sportclubs
a
b
c
d

beschikt
niet over
accommodatie

beschikt over
gehuurde
accommodatiea

beschikt over
accommodatie
in eigendoma

eigendom
verzelfstandigdb

4
2
8
9
30

95
95
92
90
64

5
5
1
2
6

1
2
0
0
3

12
33
100
29
1
6
0
84
45

84
49

18
28

5
20

60
55
87
90
14
44

15
54
18
20
3
16

8
15
9
6
1
3

24

67

13

4

De som van het percentage clubs met een gehuurde accommodatie en het percentage clubs met een
eigen accommodatie kan groter zijn dan 100%.
Accommodatie in eigendom is ondergebracht in een aparte rechtspersoon.
Denksport, bowlen, kegelen, biljarten, schietsport, darten, schermen, squash, golven e.d.
Wintersporten, auto- en motorsport, bergsport, boogschieten, curling, vliegsport, jeu de boules,
kaatsen, touwtrekken, triathlon, wandelsport e.d.

Bron: cbs (ss 2015)
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Buitensportverenigingen hebben, vergeleken met de binnensportclubs, veel vaker (een
deel van) een accommodatie in eigendom. Met name tennisclubs hadden vaak een eigen
sportaccommodatie (54%). Van de golfverenigingen had meer dan een kwart de golfbaan
in eigendom (28%). Hengelsportclubs hebben doorgaans helemaal geen behoefte aan een
accommodatie om hun sport te beoefenen. Ook voor wielersportclubs geldt dat meestal
de openbare ruimte gebruikt wordt voor de beoefening van de sport. Enkele wielerclubs
(3%) beschikten over een eigen wielerbaan. Voetbal-, veldsport en atletiekclubs huurden
vaak een accommodatie.
Van alle sportclubs had 13% een accommodatie in eigendom. Accommodaties die in eigendom zijn van sportclubs maken meestal integraal deel uit van de financiële boekhouding
van de club; niet meer dan 4% had de exploitatie ervan ondergebracht in een aparte
rechtspersoon. Bij tennis- en golfclubs werd voor de exploitatie van de accommodatie het
vaakst een aparte rechtspersoon opgericht: respectievelijk 20% en 15%.
Gebruik en bezit clubhuis
Een clubhuis of kantine is voor veel leden een plek om voor of na het sporten samen te
komen. Het kan zorgen voor een sterkere binding met de club. Daarnaast vormt een clubhuis een bron van inkomsten voor de vereniging. In 2015 beschikte 41% van alle sportverenigingen over een clubhuis of kantine (figuur 5.1). Buitensportclubs hebben veel vaker dan
binnensportclubs de beschikking over een clubhuis. Veelal beoefenen de leden van binnensportclubs hun sport bij een accommodatie die door een exploitant wordt uitgebaat. In de
meeste gevallen zal de uitbater ook de kantine-exploitatie voor zijn rekening nemen. Dit is
vooral terug te zien bij de individuele of teamzaalsporten. Van de clubs actief in deze takken van sport had ongeveer een vijfde een clubhuis of kantine. Onder clubs in de overige
binnensport en bij zwem- en duikclubs was het percentage met een kantine hoger: een
kwart. Kracht- en vechtsportclubs beschikten het minst vaak over een clubhuis. Vrijwel alle
voetbalclubs hadden in 2015 de beschikking over een kantine: 94%. Ook tennis- en veldsportclubs scoorden hoog. Van de tennisclubs had 88% een kantine, onder veldsportclubs
bedroeg het aandeel verenigingen met een clubhuis 77%. Bij hengelsport- en wielersportclubs was het aandeel kleiner: respectievelijk 25% en 17%.
Een clubhuis is vaker eigendom van een club dan een sportaccommodatie. In 2015 had
26% van de sportclubs een eigen kantine of clubhuis. Van de voetbalclubs had 80% een
clubhuis in eigendom. Ook onder tennisclubs was het aandeel clubs met een kantine in
eigendom hoog. Bijna driekwart van de tennisverenigingen had een clubhuis in eigendom.
Bij de binnensporten was het aantal organisaties met een clubhuis in eigendom lager.
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Figuur 5.1
Beschikbaarheid clubhuis of kantine door sportclubs (excl. watersport), naar tak van sport, 2015 (in procenten)
totaal sportclubs
buitensporten
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Denksport, bowlen, kegelen, biljarten, schietsport, darten, schermen, squash, golven e.d.
Wintersporten, auto- en motorsport, bergsport, boogschieten, curling, vliegsport, jeu de boules, kaatsen, touwtrekken, triathlon, wandelsport e.d.

Bron: cbs (ss 2015)

5.5

Fitnesscentra, maneges en sportscholen

Sporten in georganiseerd verband en instructie in een sport vinden niet alleen plaats bij
sportclubs. Ook bij commerciële organisaties zoals fitnesscentra, sportscholen en maneges
kan onder begeleiding worden gesport.
Fitness
In 2015 telde Nederland 2026 vestigingen van fitnesscentra, die werden geëxploiteerd door
1673 bedrijven. Het gaat hier om vestigingen van bedrijven die als hoofdactiviteit het aanbieden van fitnessdiensten hebben. De Nederlandse fitnessbranche bestaat uit veel kleine
bedrijven met een handvol werkzame personen en een klein aantal grote ketens. Ruim
driekwart van de bedrijven werd gerund door minder dan vijf personen. De grote ketens,
bedrijven met meer dan 50 werkzame personen, besloegen 1% van het totale aantal
bedrijven in de sector (figuur 5.2). Deze bedrijven hadden echter 14% van het aantal vesti103
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gingen in handen. In 2015 beoefenden ruim 2,2 miljoen leden hun sport bij een fitnesscentrum, van wie 12% jonger was dan 18 jaar. Twee vijfde van alle beoefenaren fitneste bij een
vestiging behorend bij een bedrijf met meer dan 50 werkzame personen. Gemiddeld had
een fitnesscentrum ruim 1100 klanten. Het gemiddelde aantal leden varieerde van 415 bij
de kleine fitnesscentra tot ruim 3000 bij grote.
Figuur 5.2
Bedrijven en vestigingen fitnessbranche, naar grootte, 2015a (in procenten)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0
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0-2 werkzame personen

a

Voorlopige cijfers.

Bron: cbs (ss 2015)

Het aanbod bestond bij de meeste fitnesscentra niet alleen uit kracht- en cardiotraining.
Ruim 60% had aanvullende voorzieningen. Vaak betrof dit een horecavoorziening, maar
ook wellness- en beautyfaciliteiten werden door relatief veel fitnesscentra aangeboden
(figuur 5.3). De allergrootste en de allerkleinste bedrijven richtten zich primair op het aanbieden van fitnessdiensten. Bij de bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen bood daarentegen ruim 90% van de vestigingen aanvullende voorzieningen aan. Naast horeca en
wellness kon bij deze fitnesscentra vaker dan gemiddeld gebruik worden gemaakt van
voorzieningen als een zwembad, kinderopvang of squashbaan. Van de fitnesscentra met
meer dan 50 werkzame personen had 32% aanvullende voorzieningen.
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Figuur 5.3
Voorzieningen naast fitness, 2015a (in procenten van vestigingen)
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Bron: cbs (ss 2015)

De aan- of afwezigheid van aanvullende voorzieningen uit zich in de prijs van een abonnement. Bij bedrijven met meer dan 50 werkzame personen bedroeg in 2015 de gemiddelde
prijs van het duurste maandabonnement 42 euro, tegen 63 euro bij bedrijven met 10 tot 50
werkzame personen.
Maneges en sportscholen
In 2015 waren er 1420 maneges in Nederland (tabel 5.6). Ten opzichte van 2000 is het aantal maneges flink toegenomen (1160). Toch zijn in de afgelopen jaren maneges opgehouden te bestaan; in 2009 telde Nederland nog 1550 maneges. De maneges hadden 209 duizend klanten, wat betekent dat een Nederlandse manege in 2015 gemiddeld 147 klanten
had. Het aantal klanten van maneges nam vanaf 2009 af. Iets minder dan de helft van de
maneges (44%) had minder dan 50 klanten. Ruim een tiende van de maneges had meer
dan 300 klanten. Het aantal klanten onder de 18 jaar bedroeg gemiddeld 88 per manege.
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a

maneges
sportscholena

aantal
organisaties
(=100%)

44
26

≤ 50
19
24

51-100
15
26

101-200
12
5

201-300
5
6

301-400

w.v. omvang klantenbestand (in %)

Tabel 5.6
Omvang klantenbestand maneges en sportscholen, 2015 (in absolute aantallen en procenten)

2
2

401-500
4
10

> 500
147
209

gemiddeld
aantal
klanten

88
114

gemiddeld
aantal
klanten < 18 jaar

Het aantal sportscholen bedroeg 1270 in 2015 (tabel 5.6). Gemiddeld had een sportschool
(bv. een vechtsport-, zwem- of tennisschool) dat jaar 209 klanten. Gezamenlijk hadden de
1270 sportscholen in Nederland een klantenbestand van 265 duizend personen. Een tiende
van de sportscholen had meer dan 500 klanten en 26% had minder dan 50 klanten. Een
groot deel van de klanten van sportscholen bestaat uit personen onder de 18 jaar (gemiddeld 114 per sportschool in 2015). Sportinstructeurs, meest zelfstandigen zonder personeel
(zzp’ers), zijn niet opgenomen in deze cijfers.
5.6

Sportaccommodaties

Een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur wordt gevormd door de sportaccommodaties. Het aantal sportaccommodaties in Nederland bedroeg in 2015 ruim 20 duizend
(Van der Poel et al. 2016). Bijna driekwart van de sportclubs maakte in dat jaar gebruik van
een accommodatie. Afhankelijk van de tak van sport kan een accommodatie bestaan uit
een zwembad, een overdekte sportaccommodatie (zoals een sport- of tennishal) of een
openluchtaccommodatie (bv. een golfbaan of tennispark). Deze sportfaciliteiten kunnen in
bezit zijn van de sportvereniging, maar vaker zijn ze in bezit van gemeenten of particuliere
exploitanten. Sinds 2015 doet het cbs alleen onderzoek naar sportaccommodaties van deze
laatste groep. Het gaat om commerciële organisaties (eenmanszaken, nv’s of bv’s) en nietcommerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meer sportaccommodaties hebben.
Zwembaden en andersoortige sportaccommodaties op bungalowparken maken als zodanig geen deel uit van de cijfers in deze paragraaf.
Zwembaden
In 2015 telde Nederland 480 publiek toegankelijke zwembaden die door een particuliere
organisatie werden geëxploiteerd (tabel 5.7).4 Dat is een toename van 9% ten opzichte van
2000. Deze toename reflecteert de trend van privatisering van gemeentelijke zwembaden
die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Veel gemeenten zien een zwembad als
basisvoorziening, maar soms met de kanttekening dat die wel binnen het gemeentelijk
budget moet passen.
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Tabel 5.7
Particulier geëxploiteerde sportaccommodaties, naar type, 2000-2015 (in absolute aantallen)

totaal particuliere sportaccommodaties
totaal zwembaden
totaal overige accommodaties
totaal overdekte
sportaccommodaties
totaal openluchtsportaccommodaties

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2525

2540

2370

2680

2805

3170

440

495

455

490

475

480

2085
1240

2045
1165

1915
1130

2190
1250

2330
1240

2690
1440

850

880

785

940

1090

1250

Bron: cbs (ss 2000-2015)

Overige sportaccommodaties
Zowel het aantal overdekte accommodaties als het aantal openluchtsportaccommodaties
in particuliere handen is de afgelopen jaren gegroeid. Met name overdekte accommodaties, zoals sporthallen en -zalen, tennishallen en squashcentra, worden in toenemende
mate geëxploiteerd door een particuliere exploitant. In 2015 telde Nederland 1440 overdekte sportruimten die permanent waren ingericht als multifunctionele sportzaal of -hal of
specifiek voor een bepaalde sport. Vergeleken met 2012 waren er dat jaar 16% meer overdekte sportaccommodaties die door particulieren werden geëxploiteerd. Tot de openluchtsportaccommodaties behoren alle accommodaties die gedurende een seizoen permanent
zijn ingericht voor het beoefenen van buitensporten. Het gaat bijvoorbeeld om tennisparken, golfbanen, sportveldcomplexen en circuits voor auto- of motorsport. Ook accommodaties die slechts een beperkte tijd van het jaar gebruikt kunnen worden om te sporten,
zoals een natuurijsbaan, worden in dit kader tot openluchtsportaccommodaties gerekend.
Openbare sportvoorzieningen, zoals Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds, behoren daar
niet toe. Vanaf 2006 is het aantal particulier geëxploiteerde openluchtsportaccommodaties
steeds verder toegenomen. In 2006 waren er 785 accommodaties, dit aantal is opgelopen
tot 1250 in 2015. In de loop der jaren is een aantal grote spelers ontstaan in deze branche
met relatief veel sportaccommodaties. Gemeenten lijken er vaker voor te kiezen om vooral
regie te voeren en de uitvoering meer aan de markt te laten (Hoekman en Van der Bol 2014;
Van der Poel et al. 2016).
5.7

Jachthavens

Jachthavens maken eveneens deel uit van de sportaccommodaties in Nederland. Vanuit
deze sportaccommodaties oefenen veel eigenaren van zeil- en motorboten hun sport uit.
Jachthavens kunnen worden geëxploiteerd door commerciële ondernemers of gemeenten,
maar ook door watersportverenigingen, jachtwerven, bungalowparken of bootverhuurders. In de cijfers hierna zijn alleen de gegevens van particuliere exploitanten van jachtha108
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vens opgenomen. In eerdere edities van Rapportage sport waren ook de jachthavens van
watersportverenigingen opgenomen.
Particuliere exploitanten beheerden rond de 415 jachthavens in Nederland (tabel 5.8).
Tussen 2000 en 2015 is het aantal particulier geëxploiteerde jachthavens steeds licht toegenomen. In 2000 telde Nederland nog 375 particulier geëxploiteerde jachthavens (cijfer
niet in tabel). Gezamenlijk hadden de jachthavens in 2015 een capaciteit van bijna 70 duizend zomerligplaatsen. Gemiddeld had een Nederlandse jachthaven in particuliere handen
dat jaar 170 zomerligplaatsen. Hiertoe behoren zowel de vast verhuurde ligplaatsen als de
ligplaatsen voor passanten en boten bestemd voor verhuur of instructie. Het betreft de
capaciteit voor zeil- en/of motorboten in het water. Eventuele ligplaatsen op het droge zijn
niet meegeteld. Bijna een kwart van de zomerligplaatsen bevindt zich bij de grootste jachthavens in Nederland. De twintig grootste jachthavens hebben samen 17.100 zomerligplaatsen. Gemiddeld had een jachthaven van deze omvang 855 zomerligplaatsen. De kleinste
jachthavens, met minder dan 50 ligplaatsen, hadden gemiddeld 30 ligplaatsen in het water.
Tabel 5.8
Particulier geëxploiteerde jachthavens, naar capaciteit aan zomerligplaatsen, 2015 (in absolute aantallen)

50 ligplaatsen of minder
51 tot en met 100 ligplaatsen
101 tot en met 200 ligplaatsen
201 tot en met 350 ligplaatsen
351 tot en met 500 ligplaatsen
501 ligplaatsen en meer
totaal jachthavens

aantal

capaciteit

135
80
85
60
25
20
415

4.200
6.400
12.900
17.200
12.000
17.100
69.800

Bron: cbs (ss 2015)

5.8

Vrijwilligerswerk

In Nederland is het verrichten van vrijwilligerswerk sterk verankerd in de samenleving.
In 2016 gaf bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder aan zich minstens één keer per jaar te hebben ingezet als vrijwilliger5 voor één of meerdere organisaties
of verenigingen, zoals een school, kerk of culturele vereniging (cbs 2017e). Mannen en
vrouwen deden op jaarbasis vrijwel even vaak vrijwilligerswerk (respectievelijk 50% en
49%).
Sportclubs leunen sterk op de inzet van vrijwilligers. Eén op de tien Nederlanders van
12 jaar of ouder was elke maand of vaker actief als vrijwilliger in de sport in 2016.6 Mannen
zijn vaker actief als vrijwilliger in de sport dan vrouwen (respectievelijk 13% en 7%). Personen tussen 35 en 54 jaar deden relatief het vaakst vrijwilligerswerk bij een sportclub: 14%
gaf aan maandelijks actief te zijn geweest.
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In 2015 waren bij 84% van de sportclubs vrijwilligers actief7 (tabel 5.9). Het aandeel clubs
met vrijwilligers was daarmee licht lager dan in 2000 (86%), maar hoger dan in 2012, toen
82% van de clubs met vrijwilligers werkte. Het aandeel clubs met personeel in loondienst
daalde tussen 2000 en 2015. In 2000 had 17% van de clubs één of meer werknemers op de
loonlijst staan, tegen 13% van de clubs in 2015. De inzet van vrijwilligers was vooral wijdverbreid onder clubs voor zwem- en duiksport (100%), atletiek (99%) en veldvoetbal
(98%). Bij de overige buitensportclubs, zoals die voor autosport en wandelsport, werd het
minst vaak een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers (70%). In 2015 waren ruim een
half miljoen mensen actief als vrijwilliger bij een sportvereniging. Van hen deed 37% vrijwilligerswerk bij een voetbalvereniging. Ten opzichte van 2000 is het aantal vrijwilligers bij
voetbalclubs gedaald met 2% tot 188 duizend personen. In die periode nam het aantal
leden van voetbalclubs toe, met 17%. Het aantal vrijwilligers bij tennisclubs daalde in 2015
met 29% ten opzichte van 2000. In 2000 waren er 46 duizend vrijwilligers actief bij tennisclubs, in 2015 waren dat er nog 33 duizend. De daling van het aantal vrijwilligers houdt min
of meer gelijke tred met de daling van het aantal leden bij tennisclubs, dat in deze periode
daalde met 27%.
In 2015 werkte een vrijwilliger gemiddeld 4 uur per week voor zijn of haar club. Door voetbalclubs wordt in termen van arbeidsuren een groter beroep gedaan op vrijwilligers dan
door clubs voor andere sporten. Een vrijwilliger bij een voetbalclub werkte daar gemiddeld
bijna 5 uur per week. Bij wielersportclubs en bij de overige binnensport, zoals denksport of
schietsport, besteedde een vrijwilliger gemiddeld 3 uur per week aan taken voor de club.
De meer dan een half miljoen vrijwilligers werkten samen 2,1 miljoen uren. Uitgaande van
een 40-urige werkweek komt dat neer op een inzet van bijna 54 duizend fte’s bij Nederlandse sportclubs. Van alle uren besteed door vrijwilligers kwam bijna een derde ten goede
aan een taak in een bestuur of commissie of aan het doen van administratie. Aan onderhoud, schoonmaak en kantine werd 16% van alle uren vrijwilligersinzet besteed. Het geven
van training, instructie of verzorging nam 26% van de uren van vrijwilligers voor zijn rekening. De overige uren van vrijwilligers kwamen ten goede aan begeleiding (25%).
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vrijwilligers

84

99
84
75
86
98
96
98
75
70

82
92
85
100
77

538

10
7
8
15
46
72
191
6
34

9
37
49
28
25

510

12
10
6
13
33
71
188
8
37

10
28
42
24
30

aantal vrijwilligers
(× 1000)
2000
2015

2099

38
25
27
53
157
265
938
19
114

31
126
157
77
73

2142

41
39
25
54
146
284
928
24
162

42
90
138
83
86

aantal arbeidsuren
vrijwilligers
(× 1000)
2000
2015

13

2

2
17

6
16
19
74

11
35

14
17
1
3
1

12
43
1
9
30
17
73

16
24
7
4
1

aandeel clubs met
personeel in loondienst
%
2000
2015

Denksport, bowlen, kegelen, biljarten, schietsport, darten, schermen, squash, golven e.d.
Wintersporten, auto- en motorsport, bergsport, boogschieten, curling, vliegsport, jeu de boules, kaatsen, touwtrekken, triathlon, wandelsport e.d.

Bron: cbs (ss 2000, 2015)

a
b

86

100
96
76
87
97
97
98
75
74

buitensporten
atletiek
golf
hengelsport
paardensport
tennis
veldsport (excl. voetbal)
veldvoetbal (excl. bvo's)
wielersport
overige buitensportb

totaal sportclubs

90
92
84
94
78

binnensporten
kracht- en vechtsport
individuele zaalsport
teamzaalsport
zwem- en duiksport
overige binnensporta

aandeel clubs met
vrijwilligers
%
2000
2015

Tabel 5.9
Inzet van vrijwilligers bij sportclubs (excl. watersport), laatste week van september, naar tak van sport, 2000 en 2015 (in absolute aantallen en procenten)

5.9

Slot

Van oudsher vindt het aanbieden van sportactiviteiten plaats via sportclubs en – recenter –
via commerciële organisaties, zoals maneges, sportscholen en fitnesscentra. Naast deze
georganiseerde vormen van sport vindt sportbeoefening steeds vaker plaats in ongeorganiseerd verband. Door individualisering zijn mensen op zoek naar keuzevrijheid en zelfregie
in het moment van sporten en waar en met wie wordt gesport.
Deze tendens is terug te zien in een dalend aantal lidmaatschappen bij clubs die via hun
sportbond aangesloten zijn bij noc*nsf. Het totale aantal lidmaatschappen bedroeg
5,2 miljoen in 2017; ruim 3% minder dan in 2014. De lidmaatschappen waren in 2017 verdeeld over 23.870 sportclubs. Nederland kent sportclubs met vele duizenden leden, maar
ook kleine clubs met nog geen tien leden. Het percentage grote clubs is sinds 2003 stabiel;
9% telde meer dan 500 leden. Het percentage kleine clubs – met minder dan 50 leden –
bedroeg 38% in 2015. Golfclubs telden gemiddeld de meeste leden: in 2015 had de gemiddelde Nederlandse golfvereniging meer dan 800 leden. Ook voetbalclubs zijn relatief groot.
Over het algemeen hebben sporten die binnen beoefend worden minder leden dan sporten die in de openlucht worden beoefend.
Bijna driekwart van de sportclubs maakte in 2015 gebruik van een accommodatie, zoals
een zwembad, een overdekte sportaccommodatie of een openluchtaccommodatie. Deze
sportfaciliteiten kunnen in bezit zijn van de sportvereniging zelf, maar zijn vaker in bezit
van gemeenten of particuliere exploitanten. Gemeenten lijken er in toenemende mate
voor te kiezen om vooral regie te voeren over sportaccommodaties en de exploitatie meer
aan de markt te laten. Dit uit zich in een toename van het aantal sportaccommodaties dat
door particuliere exploitanten wordt uitgebaat. Zowel het aantal overdekte accommodaties als het aantal openluchtsportaccommodaties in particuliere handen is de afgelopen
jaren gegroeid. Dit geldt ook voor het aantal zwembaden en jachthavens.
Binnensportclubs beschikken meestal niet over een accommodatie in eigendom; de
meeste clubs huren een sportaccommodatie van een exploitant. Buitensportverenigingen
hebben veel vaker (deels) een eigen accommodatie, met name tennisclubs. Tevens
beschikken buitensportclubs veel vaker dan binnensportclubs over een clubhuis. Vrijwel
alle voetbalclubs hadden in 2015 de beschikking over een kantine. De kantineopbrengsten
vormen voor hen ook een aanzienlijk deel van de inkomsten (41% in 2015).
Sportclubs leunen sterk op de inzet van vrijwilligers. Bij ruim vier vijfde van de sportclubs
werd gewerkt met vrijwilligers in 2015. In de onderzochte referentieweek waren ruim een
half miljoen vrijwilligers actief. Samen werkten zij 2,1 miljoen uren. Uitgaande van een
40-urige werkweek komt dat neer op een inzet van bijna 54 duizend arbeidsjaren van vrijwilligers bij Nederlandse sportclubs.
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Georganiseerd sporten vindt niet alleen plaats bij sportclubs, maar ook bij fitnesscentra,
maneges en sportscholen. In 2015 beoefenden ruim 2,2 miljoen leden hun sport bij een
fitnesscentrum. Van hen was 12% jonger dan 18 jaar. In dat jaar waren er 2026 fitnesscentra
in Nederland die werden geëxploiteerd door 1673 bedrijven. Het aanbod van fitnesscentra
bestond bij het merendeel niet alleen uit kracht- en cardiotraining. Ruim 60% had aanvullende voorzieningen zoals horeca, wellness of kinderopvang.
Een groot deel van de paardensport vond plaats in de 1420 maneges in Nederland. Het
gemiddelde aantal klanten van maneges neemt vanaf 2009 af. In 2015 had een manege
nog gemiddeld 147 klanten.
De 1270 sportscholen hadden in 2015 gezamenlijk een klantenbestand van 265 duizend
personen.
Noten
1
2

3
4
5
6
7
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De sector fitness omvat de sector 93.13 uit de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (sbi 2008).
Doordat niet alle sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond en niet alle sportclubs inschrijvingsplichtig zijn bij de Kamer van Koophandel verschilt dit aantal met het aantal sportverenigingen in paragraaf 5.3. Bovendien geldt dat elke club één keer wordt meegeteld. Bij de noc*nsf-statistiek kan een
club (‘omnisportvereniging’) meerdere keren meetellen. Zoals een club waarbij voetbal én hockey
wordt beoefend; een club zal dan mogelijk aangesloten zijn bij de voetbalbond en de hockeybond.
Accommodaties die eigendom zijn van sportclubs en waarvan de exploitatie is ondergebracht in een
aparte rechtspersoon (bv. een stichting), zijn opgenomen in de tabellen van paragraaf 5.5.
In het Databestand SportAanbod (dsa) stonden in 2015 in totaal 853 zwembaden geregistreerd (Van der
Poel et al. 2016, p. 25).
In de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
scp/cbs, vto ’16.
In de laatste week van september.
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Zelf actief of niet: sport-, beweeg- en zitgedrag naar
levensfase
Ine Pulles (scp) en Wanda Wendel-Vos (rivm)

6.1

Inleiding

Elke fase binnen de levensloop wordt gekenmerkt door bepaalde eigenschappen en patronen. Grote gebeurtenissen, zoals de overgang van primair naar voortgezet onderwijs of
later in het leven de pensionering, markeren het einde van de ene levensfase en het begin
van een volgende. Met elke levensfase gaan nieuwe en andere mogelijkheden, uitdagingen
en beperkingen gepaard van sociale, financiële en fysieke aard. Het ligt voor de hand dat
deze mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen ook hun weerslag hebben op dagelijkse
bezigheden zoals fietsen, sporten en televisiekijken. Uit onderzoek is bekend dat beweeg-,
sport- en zitgedrag verschilt per leeftijdsgroep (zie ook www.sportenbewegenincijfers.nl)
en dat levensloopgebeurtenissen inderdaad van invloed zijn op deze gedragingen (Engel en
Nagel 2011; Kraaykamp et al. 2012; Van Houten en Hermsen 2012; Van Houten et al. 2015).
Zo geldt voor jongvolwassenen dat ze vaak stoppen met (georganiseerd) sporten wanneer
ze gaan werken, op zichzelf gaan wonen, gaan samenwonen of trouwen. Voor jonge vrouwen geldt hetzelfde rondom de geboorte van het eerste kind (Van Houten et al. 2015).
Het is dan ook niet zo gek dat het thema ‘een leven lang sport en bewegen’ een belangrijk
uitgangspunt is voor zowel lokaal als landelijk beleid. In het Sportakkoord (vws et al. 2018)
is dit uitgangspunt ondergebracht bij de ambitie ‘inclusief sporten & bewegen’. Deze ambitie houdt in dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en
bewegen. Inclusief sporten en bewegen staan daarbij centraal: niemand moet zich buitengesloten voelen. Een van de doelen van dit sportbeleid is dan ook om belemmeringen die
samenhangen met bijvoorbeeld leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie weg te nemen. De sport moet aansluiten bij
elke levensfase en motivatie.
De centrale vraag in dit hoofdstuk is hoe het sport-, beweeg- en zitgedrag er in verschillende levensfasen uitziet. Daarbij staan vier levensfasen centraal (zie tabel 6.1). In tegenstelling tot wat vaak gebeurt, definiëren we de vier levensfasen hier niet alleen op basis
van leeftijd. We combineren leeftijd met de maatschappelijke positie van een persoon.
Daarmee hebben we zicht op de belangrijkste dagelijkse bezigheden en weten we bijvoorbeeld of een jongere nog schoolgaand is en of een volwassene betaald werk verricht en/of
kinderen heeft. Deze bezigheden zijn samen met leeftijd kenmerkend voor een bepaalde
levensfase.
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Tabel 6.1
Indeling levensfasen

gedefinieerd als
basisschoolkinderen
scholieren en studenten
volwassenen
senioren

kinderen 4-11 jaar2
schoolgaande en studerende jongeren
12-25 jaar
volwassenen 18-67 jaar die niet schoolgaand, student of gepensioneerd zijn
gepensioneerden en huismannen/
-vrouwen, arbeidsongeschikten en
werklozen 55 jaar en ouder

schatting aantal Nederlanders
in deze levensfase1
1,1 miljoen
2,3 miljoen
9,1 miljoen
3,7 miljoen

Op deze manier geven we inzicht in het sport-, beweeg- en zitgedrag in vier grote levensfasen volgens een gangbare indeling. Daarnaast besteden we aandacht aan de motieven
en belemmeringen voor sportdeelname binnen deze levensfasen.
Het is belangrijk om te benoemen dat we hiermee niet de samenhang tussen specifieke
levensgebeurtenissen (geboorte, trouwen/samenwonen, kinderen krijgen, pensionering,
sterfte, enz.) en deze gedragingen in beeld brengen. Met de gebruikte databronnen kunnen
veranderingen in sport-, beweeg- en zitgedrag niet toegeschreven worden aan specifieke
levensgebeurtenissen. Om dat te kunnen doen, is longitudinaal onderzoek nodig. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de in dit hoofdstuk gebruikte gegevens berusten op
zelfrapportage. Een persoon rapporteert daarbij zelf over zijn of haar sport-, beweeg- of
zitgedrag of over het gedrag van zijn of haar kind. De resultaten kunnen hiermee afwijken
van de werkelijkheid.
Allereerst geven we in paragraaf 6.2 een overzicht van de landelijke trends in sport-,
beweeg- en zitgedrag. In paragraaf 6.3 gaan we in op de meest actuele cijfers voor de vier
genoemde levensfasen, waarna in paragraaf 6.4 de motieven en belemmeringen per
levensfase benoemd worden. In de paragraven 6.5 tot en met 6.8 gaan we dieper in op het
sport-, beweeg- en zitgedrag binnen de vier verschillende levensfasen. In paragraaf 6.9
staan de belangrijkste bevindingen gebundeld en bespreken we de implicaties voor het
sport- en beweegbeleid.
6.2

Trends in sport-, beweeg- en zitgedrag in de algemene bevolking

Sportdeelname en clublidmaatschap stabiel
In de vorige editie van de Rapportage Sport werd een minimale positieve ontwikkeling in
wekelijkse sportdeelname gesignaleerd die zich tot het jaar 2013 had doorgezet. In 2007
sportte 54% van de Nederlanders van 12-79 jaar wekelijks, in 2013 was dit 56% (TiessenRaaphorst en Van den Dool 2015). We zien hetzelfde beeld voor de totale groep van 12 jaar
en ouder; 52% wekelijkse sporters in 2007 en 53% in 2013. In 2017 sportte 57% van de
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Nederlanders in deze leeftijdsgroep wekelijks of vaker (figuur 6.1). Voor de groep van 4 jaar
en ouder was dit ook 57% (niet in figuur). Hiermee lijkt de stijgende trend door te zetten.
Uit metingen die de komende jaren worden verricht, zal moeten blijken of het aandeel
wekelijkse sporters de 60% zal passeren. Als we kijken naar de rso-norm (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), namelijk minstens twaalf keer per jaar sporten, dan voldeed in 2016
70% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder daaraan. Dit is even hoog als in 2014 en iets
lager dan in 2012 (73%).
Figuur 6.1
Ontwikkeling in sportdeelname (wekelijks en rso-norm), clublidmaatschap en voldoen aan de beweegrichtlijn, Nederlandse bevolking, 2001-2017 (in procenten)
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sportdeelname min. 12 keer per jaar (≥ 6 jaar)a
wekelijkse sportdeelname (≥ 12 jaar)b
voldoen aan de beweegrichtlijnen (≥ 4 jaar )c
voldoen aan de beweegrichtlijnen (≥ 12 jaar)d
lidmaatschap van een sportvereniging (≥ 6 jaar)a

Bron: a: scp/cbs (vto’12-’16); b: cbs Gezondheidsenquête ('01-'13), Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs
i.s.m. rivm ('14-'17); c: lsm-a Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor rivm i.s.m. Veiligheidnl en cbs ('15),
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm ('16-'17); d: cbs Gezondheidsenquête ('01-'13), Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm ('14-'17)

Het aandeel Nederlanders dat lid is van een sportvereniging is al jaren stabiel (TiessenRaaphorst en Van den Dool 2015); in 2016 was een derde (31%) van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder lid van een sportvereniging. In 2017 telde noc*nsf 5,2 miljoen lidmaatschappen (zie ook paragraaf 5.3), verdeeld over zo’n 4,4 miljoen personen (noc*nsf
2018a). Volgens deze statistieken heeft 30% van de Nederlanders één of meerdere lidmaatschappen bij de sportbonden die zijn aangesloten bij noc*nsf.
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Lichte toename in beweeggedrag
In 2017 zijn nieuwe Beweegrichtlijnen opgesteld3, waarin het effect van bewegen op de
gezondheid centraal staat. Het aandeel Nederlanders dat hieraan voldoet, is met terugwerkende kracht berekend. In 2017 voldeed bijna de helft van de Nederlanders van 4 jaar en
ouder (47%) en van 12 jaar en ouder (46%) aan de Beweegrichtlijnen (figuur 6.1). Het percentage onder Nederlanders van 12 jaar en ouder is sinds 2001 licht gestegen. Het verloop
van het beweeggedrag over de tijd komt hiermee overeen met het beeld dat met de voorgaande beweegnormen bestond (Hildebrandt et al. 2015b).
Gemiddeld zitten we 8,7 uur per dag
Voor de kernindicator sedentair gedrag zijn twee meetpunten (2015 en 2017) beschikbaar
waaruit een stabiel beeld naar voren komt. De Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder
bracht in 2015 gemiddeld 8,7 uur per dag zittend door. Op een doordeweekse dag was dit
9,1 uur en op een weekenddag 7,8 uur. In 2017 ging het om respectievelijk 9,0 uur, 9,4 uur
en 8,0 uur (zie ook tabel 6.2 in paragraaf 6.3).
Voor meer informatie over de kernindicatoren en uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken verwijzen we naar de website www.sportenbewegenincijfers.nl.
6.3

Sport-, beweeg- en zitgedrag naar levensfase

Sportdeelname en clublidmaatschap het hoogst onder basisschoolkinderen
In 2016 was de sportdeelname volgens de rso-norm (minstens twaalf keer per jaar sporten) het hoogst onder basisschoolkinderen. Van hen sportte 95% twaalf keer per jaar of
vaker. Voor scholieren en studenten, volwassenen en senioren was dat respectievelijk 82%,
70% en 54% (figuur 6.2). Basisschoolkinderen waren eveneens het vaakste lid van een
sportvereniging (79%). Het lidmaatschap van een sportvereniging neemt in de levensfasen
die hierop volgen steeds verder af. Zo sportte in 2016 nog maar 26% van de volwassenen
en 16% van de senioren als lid van een sportvereniging. Cijfers uit 2017 laten zien dat het
aandeel wekelijkse sporters met 74% dat jaar het hoogst was bij de scholieren en studenten en het laagst bij de senioren (36%). We zien dus verschillende patronen voor de sportdeelname-indicatoren (wekelijks sporten en rso-norm). Dit kan mogelijk gedeeltelijk verklaard worden door het incidentele sporten onder de groep basisschoolkinderen in de
vorm van schoolsporttoernooien en proeflessen voor verschillende sporten. Dergelijke
activiteiten dragen wel bij aan sporten volgens de rso-norm, maar niet aan het wekelijks
sporten.
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Figuur 6.2
Sportdeelname (wekelijks en rso-norm), clublidmaatschap en voldoen aan de beweegrichtlijn naar levensfase, Nederlandse bevolkinga,b (in procenten)
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Gegevens over de sportdeelname van minstens 12 keer per jaar en het lidmaatschap van sportverenigingen hebben betrekking op de bevolking van 6 jaar en ouder (vto). Gegevens over de wekelijkse
sportdeelname en het voldoen aan de Beweegrichtlijnen betreffen de bevolking van 4 jaar en ouder
(ge/lsm).
Gegevens over de sportdeelname van minstens 12 keer per jaar en het lidmaatschap van sportverenigingen zijn afkomstig uit 2016, gegevens over de wekelijkse sportdeelname en het voldoen aan de
Beweegrichtlijnen betreffen 2017.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm (’17); scp/cbs (vto’16)

Basisschoolkinderen nemen het vaakst deel aan competitie, toernooien en evenementen
Het spelen van competitie en het meedoen aan toernooien en evenementen zijn belangrijke onderdelen van sporten in georganiseerd verband. In 2016 deed 25% van de sportende bevolking van 6 jaar en ouder mee aan competitiewedstrijden en nam 22% deel aan
een toernooi of ander evenement (figuur 6.3). Onder basisschoolkinderen is de deelname
aan deze wedstrijdvormen het hoogst. Dit komt overeen met het gegeven dat zij ook vaker
lid zijn van een sportvereniging. Verschillen tussen basisschoolkinderen en scholieren en
studenten zijn vooral zichtbaar in het deelnemen aan toernooien en evenementen. Als we
kijken naar de verenigingssporters, dan blijken scholieren en studenten het vaakst aan
competitiewedstrijden deel te nemen (73%; niet in figuur). Competitiewedstrijden worden,
zoals verwacht kan worden, het meest gespeeld bij spelsporten zoals voetbal, tennis,
hockey en volleybal, zaalvoetbal, maar ook bij bridge. Deelnemen aan een toernooi of
ander evenement gebeurt ook bij hardlopen, wielrennen en golf (niet in figuur).
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Figuur 6.3
Deelname aan competitie of toernooien/sportevenementen naar levensfase, Nederlandse bevolking 6 jaar
en ouder en minstens 12× per jaar sporta, 2016 (in procenten)
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In tabel 4.7 zijn de percentages voor deelname aan competitie en toernooien/evenementen van 6-11
jarigen berekend over de jaren 2012, 2014 en 2016. De cijfers in deze figuur hebben betrekking op het
jaar 2016. Daarnaast gaat het in deze figuur om basisschoolkinderen die minstens 12 keer per jaar sporten en dus niet over de totale groep kinderen zoals in tabel 4.7 het geval is.

Bron: scp/cbs (vto’16)

Basisschoolkinderen bewegen het meest, senioren het minst
Het aandeel personen dat aan de Beweegrichtlijnen voldoet, vertoont een afname over de
levensfasen. Basisschoolkinderen voldeden in 2017 met 55% het vaakst aan de Beweegrichtlijnen, gevolgd door de helft (49%) van de volwassenen, 46% van de studenten en
36% van de senioren (figuur 6.2). De verschillen in beweeggedrag tussen de vier levensfasen zijn kleiner dan bij sportdeelname en clublidmaatschap. Het percentage scholieren
en studenten dat aan de richtlijnen voldoet, ligt net iets lager dan bij de volwassenen.
Scholieren en studenten zitten het meest, meer dan senioren
In 2017 zaten Nederlanders van 4 jaar en ouder gemiddeld 8,7 uur per dag (tabel 6.2). Op
een doordeweekse dag worden gemiddeld meer uren (9,4 uur per dag) zittend doorgebracht dan in het weekend (8 uur per dag). Dit is voor alle levensfasen het geval, maar het
minst uitgesproken voor de groep senioren. Zij zitten doordeweeks nauwelijks meer dan in
het weekend. Scholieren en studenten zitten met gemiddeld 10,6 uur per dag het meest.
Opvallend is dat zij meer zitten dan senioren. Activiteiten die mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn het zitten tijdens de les of college, het maken van
huiswerk, leren voor tentamens, computeren en tabletgebruik. Het verschil in het zitgedrag
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tussen een doordeweekse en een weekenddag (resp. 11,4 en 8,8 uur) is bij scholieren en
studenten groter dan mensen in andere levensfasen. Dit houdt waarschijnlijk verband met
het feit dat zij doordeweeks naar school gaan en studeren, waarbij zij veel zitten.
Tabel 6.2
Zitgedrag naar levensfase, Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder, 2017 (in aantal uren per dag)

totaal
basisschoolkinderen
scholieren en studenten
volwassenen
senioren

gemiddelde dag in de week

doordeweekse dag

weekenddag

9,0
7,3
10,6
9,4
8,2

9,4
7,8
11,4
9,8
8,2

8,0
6,2
8,8
8,3
8,0

Bron: lsm-a Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor rivm i.s.m. Veiligheidnl en cbs (’17)

6.4

Motieven en belemmeringen om te sporten naar levensfase

Volwassenen zouden in vergelijking met personen in de andere levensfasen het liefst vaker
sporten (63%) of een andere sport- of beweegvorm doen (41%) dan dat zij nu doen (niet in
tabel). Binnen deze groep zijn verschillen waarneembaar tussen volwassenen met en zonder (jonge) kinderen. Zo willen 72% van de volwassenen met jonge kinderen (0-6 jaar) en
66% van de volwassenen met kinderen in de leeftijd van 7-17 jaar vaker sporten of bewegen, tegenover 60% van de volwassenen zonder kinderen. Voor scholieren en studenten
geldt dat ongeveer zes op de tien (59%) vaker willen sporten en bewegen en 36% een
andere sport of beweegvorm willen doen dan zij nu doen. Dit aandeel ligt voor de groep
senioren aanzienlijk lager: van hen zou bijna één op de drie (28%) vaker willen sporten of
bewegen. Nederlanders die vaker of anders willen sporten of bewegen, sporten minder
vaak dan personen die deze wens niet hebben. Zo sporten personen die graag vaker willen
sporten gemiddeld 85 keer per jaar, in vergelijking met 115 keer voor personen die dat niet
willen (niet in tabel).
Gegevens over de motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen zijn beschikbaar voor personen van 12 jaar en ouder. Om die reden worden in deze paragraaf geen
motieven en belemmeringen voor de basisschoolkinderen gepresenteerd.
Motieven verschillen per levensfase
Aan gezondheid gerelateerde motieven blijken voor alle levensfasen van groot belang om
te sporten en bewegen (tabel 6.3) (zie ook Visser en Van den Dool 2016). Senioren en volwassenen sporten vooral en ook meer dan scholieren en studenten voor het behouden of
verbeteren van hun gezondheid. Daarnaast sporten volwassenen vaker om een betere conditie te krijgen en een gezond gewicht te bereiken. Senioren sporten vaker dan personen in
de andere levensfasen op aanraden van een arts of fysiotherapeut. Wat scholieren en stu120
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denten onderscheidt van de andere levensfasen is het belang van plezier en prestatie verbeteren. Zo sport 84% van de scholieren en studenten omdat zij een leuke activiteit willen
doen, 79% omdat het gezellig is, 74% omdat zij hun prestaties willen verbeteren en 51%
voor de competitie en wedstrijden.
Tabel 6.3
Motieven om te sporten en bewegen naar levensfase, Nederlanders van 12 jaar en ouder die minstens
12 keer per jaar sporten, 2016 (in procenten)

voor het behouden of verbeteren van
mijn gezondheid
om een betere conditie te krijgen
om een leuke activiteit te doen
om een gezond gewicht te bereiken
of behouden
omdat het gezellig is
omdat ik graag buiten actief ben
om mijn eigen prestaties te verbeteren
omdat ik graag iets nieuws wil leren
omdat mijn arts/fysiotherapeut het
heeft aangeraden
voor competitie/wedstrijden
a

totaal

scholieren/
studenten

volwassenen

senioren

91

84

92a

93a

89
81
77

85
84a
71

91a
82a
80a

85
76
73

72
68
57
30
28

79a
61
74a
48a
26

70
69a
59a
29a
25

72
71a
37
17
38a

25

51a

22a

12

Significant verschil (p ≤ 0,05) tussen levensfasen.

Bron: scp/cbs (vto’16)

Senioren ervaren hun eigen belemmeringen
Wat volwassenen en scholieren en studenten er het meest van weerhoudt om te gaan
sporten, is het gebrek aan tijd vanwege verplichtingen ten opzichte van werk of familie
(68% en 62%; tabel 6.4). Uit eerder onderzoek blijkt dat ‘weinig tijd’ deels een kwestie is
van prioriteit, al is aangetoond dat de tijdsfactor ook daadwerkelijk samenhangt met
sportdeelname (Breedveld en Mulleneers 2011). Ouders met kinderen ervaren vaker tijdgebrek dan volwassenen zonder kinderen. Vooral voor ouders met jonge kinderen is dit
een reden om niet vaker of anders te gaan sporten (84%). Dat komt overeen met het algemene beeld dat ouders met jonge kinderen onvoldoende vrije tijd ervaren (Wennekers et
al. 2018b). Deze belemmering speelt bij senioren geen rol meer. Scholieren en studenten
besteden hun tijd liever aan andere dingen en voor zowel scholieren als volwassenen geldt
dat zij zich wel voornemen om te gaan sporten, maar op het moment zelf geen zin hebben.
Gezondheids- en lichamelijke klachten weerhouden senioren ervan om meer of anders te
gaan sporten en bewegen. Voor ongeveer zeven op de tien (67%) senioren die wel zouden
willen, vormen deze klachten een belemmering. Tot slot geeft één op de drie scholieren en
studenten aan dat zij de sfeer op de sportvereniging in hun omgeving niet fijn vinden en
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zegt 17% negatieve ervaringen te hebben met vroegere sportdeelname of de gymles op
school.
Tabel 6.4
Belemmeringen om vaker of anders te sporten en bewegen naar levensfase, Nederlanders van 12 jaar en
ouder die vaker of anders willen sporten, 2016 (in procenten)

ik heb weinig tijd vanwege werk, studie of
familie-/gezinsverplichtingen
ik besteed mijn vrije tijd liever aan andere
dingen zoals hobby’s, afspreken met vrienden
of familie
ik ben vaak te moe
ik neem me vaak voor te gaan sporten of
bewegen, maar op het moment zelf heb ik vaak
geen zin
ik heb gezondheids- of lichamelijke problemen
ik kan het niet betalen
ik vind de sfeer bij de sportverenigingen in mijn
omgeving niet fijn
ik heb niemand om mee te sporten/bewegen
de sportaccommodaties in mijn omgeving zijn
te druk
in mijn omgeving zijn geen plezierige routes
voor wandelen, hardlopen, fietsen, enz.
ik weet niet goed welke sport ik leuk vind
ik fiets of wandel naar mijn werk of school en
hoef daarom niet meer te sporten of bewegen
ik vind sporten/bewegen niet leuk
in mijn omgeving zijn geen openbare plekken
(bv. sportveldjes, parken, bos)
ik doe lichamelijk inspannend (huishoudelijk)
werk en hoef daarom niet meer te sporten of
bewegen
ik ben niet goed genoeg in sport
ik heb negatieve ervaringen met vroegere
sportdeelname/gymles
a

totaal

scholieren/
studenten

volwassenen

senioren

61

62a

68a

13

42

49a

42

35

36
35

32
35a

37
37a

33
21

34
27
22

33
31
30a

29a
25
20

67a
27
17

21
20

25
23

21
20

18
17

19

21

18

19

18
17

26a
20a

15
17

21
11

15
15

17
23a

13
14

18
13

14

13

14

13

12
10

13
17a

11
8

17a
9

Significant verschil tussen levensfasen (p ≤ 0,05).

Bron: scp/cbs (vto’16)
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6.5

Basisschoolkinderen

Sport en bewegen dragen bij basisschoolkinderen bij aan de motorische ontwikkeling en
het ontwikkelen van sociale vaardigheden (zie hoofdstuk 4). Tevens wordt in deze levensfase de basis gelegd voor de latere sportcarrière; mensen die in hun jeugd aan sport doen,
hebben een grotere kans om ook op latere leeftijd te sporten (Breedveld 2006).
In hoofdstuk 4 kwam naar voren dat de bewegingsvaardigheid van kinderen in de afgelopen tien jaar is afgenomen. Dit suggereert dat er winst te behalen is onder deze groep met
betrekking tot de kwaliteit van het sport- en beweeggedrag. Tegelijkertijd zien we in dit
hoofdstuk dat deze leeftijdsgroep relatief hoog scoort als het gaat om kwantiteit; sport- en
beweegdeelname was hier immers het hoogst, net als het aandeel leden van een sportvereniging (zie eerdere figuur 6.2).4 Deze groep scoort bovendien het laagst in uren per dag
zitten (zie eerdere tabel 6.2). Deze bevindingen roepen de vraag op hoe het onderliggende
beweeg-, sport- en zitgedrag van basisschoolkinderen eruitziet. Welke activiteiten doen zij
zoal gedurende een week?
Buiten spelen, bewegingsonderwijs en sporten belangrijk
Basisschoolkinderen die aan de Beweegrichtlijnen voldoen, scoren hoger op het aantal
minuten dat zij per week aan beweegactiviteiten op school en in de vrije tijd en sport
besteden dan basisschoolkinderen die niet aan de Beweegrichtlijnen voldoen (tabel 6.5).
Opvallend is dat zij per week ook meer minuten zitten dan kinderen die niet voldoende
bewegen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van ‘compensatiegedrag’, maar kan ook samenhangen met onderliggende verklarende factoren die hier niet worden meegewogen. Daarnaast zou het kunnen liggen aan de manier waarop respondenten de vragenlijst invullen:
er is mogelijk een groep mensen die meer dan gemiddeld de neiging heeft om de tijd dat zij
zitten overschatten. Als we kijken naar het beweegpatroon in het algemeen dan zien we
dat buiten spelen, zowel op school (308 minuten per week) als in de vrije tijd (424 minuten
per week), een belangrijke bijdrage levert aan de Beweegrichtlijnen.5
Over het algemeen wordt er meer tijd gerapporteerd voor activiteiten in de vrije tijd
(634 minuten per week, ofwel ruim 10 uur per week) dan voor aan school gerelateerde activiteiten (518 minuten per week, ofwel ruim 8 uur per week). Dit verschil wordt uiteraard
groter als tijd besteed aan sporten zou worden gerekend onder vrije tijd. Eerder onderzoek
wees uit dat kinderen die actief reizen (zoals wandelen en fietsen) en buiten spelen zonder
ouderlijk toezicht meer bewegen dan kinderen die dit niet of in mindere mate doen
(Schoeppe et al. 2013). Uit dat onderzoek bleek geen duidelijk verband tussen wandelen en
fietsen naar school en sedentair gedrag.
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Tabel 6.5
Beweeg-, sport- en zitgedrag van basisschoolkinderen uitgesplitst naar het wel of niet voldoen aan de
Beweegrichtlijnen, 4-11 jaar, 2017 (in minuten per week en procenten)

totaal

voldoen aan de Beweegrichtlijnen
ja
nee

beweeggedrag (minuten per week)
school
lopen van en naar school
fietsen van en naar school
buiten spelen op school
schoolzwemmen
bewegingsonderwijs

518
48
58
308
5
99

649
57
78
394
6
114

355
36
34
200
4
81

vrije tijd
wandelen
fietsen
buiten spelen
zwemles

634
93
98
424
19

881
111
139
609
22

324
71
46
193
14

sporten
minuten per week
wekelijkse sportdeelname

117
65%

146
71%

82
58%

zitgedrag (uren per dag)
gemiddelde dag
gemiddelde doordeweekse dag
gemiddelde weekenddag

7,3
7,8
6,2

7,5
8,0
6,3

7,1
7,6
6,1

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm (’17); lsm-a Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor rivm i.s.m. Veiligheidnl en cbs (’17)

Basisschoolkinderen die aan de Beweegrichtlijnen voldoen, bewegen op en rond school
bijna 11 uur per week en in de vrije tijd bijna 15 uur per week, tegenover respectievelijk zo’n
6 en 5,5 uur per week voor basisschool kinderen die hieraan niet voldoen. Als we sporten
niet meetellen met de vrijetijdactiviteiten ligt het aandeel aan school gerelateerde activiteiten zelfs net iets hoger dan dat van de activiteiten in de vrije tijd. Aan school gerelateerde activiteiten maken voor de basisschoolkinderen die niet aan de Beweegrichtlijnen
voldoen dus relatief een belangrijker deel uit van het totale beweegpatroon dan voor de
basisschoolkinderen die hieraan wel voldoen. Deze bevinding onderstreept het belang van
de basisschool als setting voor beweeginterventies zoals bewegend leren, Lekker Fit!,
Natuurlijk Bewegen, Schoolplein14 en de Daily Mile en voor initiatieven om wandelen en
fietsen naar school te bevorderen. In paragraaf 4.4 werd al de discussie aangehaald over
het aantal uren bewegingsonderwijs. Gemiddeld zien we op basis van de hier gebruikte
databron ook dat er één tot twee lesuren (uitgaande van 45-60 minuten per lesuur) bewegingsonderwijs worden gegeven. Echter, onder de groep die aan de Beweegrichtlijnen vol124
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doet, ligt de tijd besteed aan bewegingsonderwijs beduidend hoger. Een gemiddelde van
114 minuten per week suggereert dat het aandeel kinderen dat meer dan twee lesuren
bewegingsonderwijs per week krijgt hier hoger ligt dan bij de groep die niet aan de
Beweegrichtlijnen voldoet.
Aan schoolzwemmen en zwemles wordt in mindere mate tijd besteed. Dat komt doordat
een kleine, naar verwachting de jongste groep kinderen in deze leeftijdsgroep daadwerkelijk zwemlessen volgt en dus rapporteert. In de hier gebruikte databron rapporteert 6% van
(ouders van) de basisschoolkinderen deel te nemen aan schoolzwemmen. Gemiddeld rapporteren zij twee lesuren schoolzwemmen per week. Een kwart van de kinderen rapporteert zwemles in de vrije tijd. Ook in dat geval gaat het om gemiddeld twee lesuren per
week (niet in tabel/paragraaf 4.4). De aantallen in de dataset zijn te klein om een specifieke
analyse uit te voeren voor de groep kinderen die wel en niet aan de Beweegrichtlijnen voldoen.
Na buiten spelen is sporten qua bijdrage aan het behalen van de Beweegrichtlijnen de
belangrijkste activiteit van basisschoolkinderen. De sportvereniging wordt dan ook als een
belangrijke plek beschouwd waar kinderen vertrouwd raken met sport en zich op sportief
vlak kunnen ontwikkelen. In deze levensfase sport 65% wekelijks. Gemiddeld wordt in de
groep als geheel bijna twee uur per week aan sport gedaan (tabel 6.5). Het aandeel wekelijkse sporters ligt beduidend lager onder basisschoolkinderen die niet aan de Beweegrichtlijnen voldoen dan onder basisschoolkinderen die daaraan wel voldoen (respectievelijk
58% en 71%). Basisschoolkinderen die niet aan de Beweegrichtlijnen voldoen, besteden
zo’n 82 minuten per week aan sport. Basisschoolkinderen die wel aan de Beweegrichtlijnen
voldoen, sporten een uur per week meer: 146 minuten. Deze bevindingen onderstrepen het
belang van sporten als onderdeel van het beweegpatroon als geheel. Tegelijkertijd zien we
dat een deel van de sportende kinderen niet voldoende beweegt (tabel 6.5). Dit benadrukt
dat naast scholen ook de sportvereniging een vindplaats is voor groepen jonge kinderen in
de bevolking die onvoldoende bewegen.
6.6

Scholieren en studenten

In de levensfase waarin scholieren en studenten zich bevinden, gebeurt veel. De jongeren
gaan naar de middelbare school, krijgen een (bij)baan, verkering, gaan studeren of verlaten
het huis om op kamers te gaan wonen; ingrijpende gebeurtenissen die gevolgen hebben
voor de te besteden tijd en de te maken keuzes. Daarnaast ontwikkelen ze andere interesses en een groeiend bewustzijn van het eigen lichaam. In hoeverre is dit terug te zien in het
sport- en beweeggedrag van deze jongeren? In figuur 6.2 zagen we dat het aandeel scholieren en studenten dat aan de rso-norm voldoet lager ligt dan bij basisschoolkinderen,
terwijl het aandeel wekelijks sporten hoger ligt. We zagen ook dat scholieren en studenten
meer zitten en minder vaak aan de Beweegrichtlijnen voldoen dan bassischoolkinderen.
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Sporten en fietsen belangrijk in het beweegpatroon van scholieren en studenten
In tegenstelling tot basisschoolkinderen rapporteren scholieren en studenten meer tijd
voor werk en/of aan school gerelateerde activiteiten dan voor activiteiten in de vrije tijd.
Dit is grotendeels het gevolg van het gegeven dat voor deze leeftijdsgroep de licht, matig
en zwaar intensieve activiteiten op werk en/of school worden uitgevraagd. Activiteiten die
in belangrijke mate bijdragen aan het beweegpatroon van scholieren en studenten zijn
sporten en fietsen (zowel voor woon-werkverkeer als in de vrije tijd). Scholieren en studenten besteden drie keer zo veel tijd aan het fietsen van en naar school dan basisschoolkinderen (179 minuten/week vergeleken met 58 minuten/week; tabel 6.5 en 6.6). Daarnaast
sporten zij nog eens het dubbele van wat kinderen in de basisschoolleeftijd doen (257
minuten/week vergeleken met 117 minuten/week; tabel 6.5 en 6.6). Voor alle beweeg- en
sportactiviteiten geldt dat scholieren en studenten die aan de Beweegrichtlijnen voldoen
deze vaker doen dan degenen die hieraan niet voldoen. Wat hier ook opvalt, is dat het contrast tussen de groepen die wel en niet voldoen aan de Beweegrichtlijnen groter is dan bij
de basisschoolleerlingen; diegenen die aan de Beweegrichtlijnen voldoen, zijn veel actiever
dan diegenen die hieraan niet voldoen. In tabel 6.2 zagen we al dat scholieren en studenten in vergelijking met personen uit de andere levensfasen het meest zitten op een dag.
De scholieren en studenten die voldoende bewegen, lijken op een dag meer te zitten dan
degenen die dat niet doen. Dit verschil is vooral zichtbaar op een gemiddelde weekenddag
(9,1 uur per dag tegenover 8,7 uur per dag). Bij de basisschoolkinderen blijft het verschil in
zitgedrag niet tot het weekend beperkt.
De tijd besteed aan bewegingsonderwijs ligt hoger onder de groep die niet aan de Beweegrichtlijnen voldoet. Dit is mogelijk het gevolg van het onderliggende onderwijsniveau voor
beide groepen. We weten dat groepen met een hoger opleidingsniveau doorgaans vaker
aan de Beweegrichtlijnen voldoen dan groepen met een laag opleidingsniveau. Bovendien
wordt op diverse mbo-opleidingen bewegingsonderwijs gegeven, terwijl dit op hbo- en
universitaire opleidingen minder gangbaar is. Deze verdeling werkt naar verwachting door
in de cijfers doordat bewegingsonderwijs is nagevraagd bij kinderen op het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo.
Onder de scholieren en studenten die niet aan de Beweegrichtlijnen voldoen, is nog steeds
64% wekelijks sporter. De tijd die deze groep besteedt aan sporten (169 minuten per week)
ligt echter beduidend lager dan onder de groep die wel aan de Beweegrichtlijnen voldoet
(358 minuten per week).
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Tabel 6.6
Beweeg-, sport- en zitgedrag van scholieren en studenten uitgesplitst naar het wel of niet voldoen aan de
Beweegrichtlijnen, schoolgaande en studerende jongeren 12-25 jaar, 2017 (in minuten per week en procenten)

totaal
beweeggedrag (minuten per week)
werk en/of school
lopen van en naar werk en/of school
fietsen van en naar werk en/of school
bewegingsonderwijs
licht intensieve activiteiten op het
werk en/of op school (uren/week)
matig/zwaar intensieve activiteiten
op het werk en/of op school (uren/week)

voldoen aan de Beweegrichtlijnen
ja
nee

1765
62
179
61
21

1779
113
233
53
19

1657
17
133
67
21

4

4

3

huishouden
licht huishoudelijk werk
matig/zwaar huishoudelijk werk

203
179
24

274
240
34

143
127
16

vrije tijd
wandelen
fietsen
tuinieren
klussen

264
106
120
9
29

403
154
194
10
45

143
64
54
7
18

sporten
minuten per week
wekelijkse sportdeelname

257
74%

358
86%

169
64%

zitgedrag (uren per dag)
gemiddelde dag
gemiddelde doordeweekse dag
gemiddelde weekenddag

10,6
11,4
8,8

10,8
11,4
9,1

10,6
11,3
8,7

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm (’17); lsm-a Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor rivm i.s.m. Veiligheidnl en cbs (’17)

Sportdeelname constant, maar de sportvereniging staat onder druk
Tot hun veertiende jaar doen veel kinderen aan sport, daarna neemt de animo duidelijk af
(Breedveld en Tiessen-Raaphorst 2006). Dit blijkt zowel uit de participatiecijfers als uit de
tijdsbesteding aan sport. Vanaf 14 jaar blijft de sportdeelname van scholieren en studenten
echter weer redelijk constant (figuur 6.4).
12-jarige scholieren zijn vaak nog lid van een sportvereniging (85%, figuur 6.4). Het aandeel
dat alleen en ongeorganiseerd of in commercieel verband (zoals bij een fitnesscentrum)
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sport, ligt aanzienlijk lager (resp. 28% en 3%). Dit verandert echter na het twaalfde jaar. Zo
zijn nog maar zes op de tien scholieren van 14 jaar lid van een sportvereniging. De populariteit van individueel, informeel6 en commercieel sporten neemt toe naarmate scholieren
ouder worden. Deze typen sportverbanden lijken daarmee te voldoen aan een veranderende sportvraag. Voor een deel ligt de verklaring hiervoor bij de organisatie van het sportaanbod: bij de meeste sportscholen of fitnesscentra mag je pas vanaf je zestiende zelfstandig sporten. Steeds meer sportscholen bieden speciale lessen aan zodat de jeugd jonger
dan 16 onder professionele begeleiding aan krachttraining of fitness kan doen. Bij de grotere fitnesscentra zijn 12- tot 16-jarigen welkom wanneer zij samen met iemand van 16 jaar
of ouder komen trainen.
Terwijl de populariteit van individueel en commercieel sporten met de leeftijd toeneemt,
neemt het lidmaatschap van een sportvereniging verder af. Op 18-jarige leeftijd is het individueel of in ongeorganiseerd verband sporten even populair als het sporten in verenigingsverband. Daarna sporten meer scholieren en studenten individueel of ongeorganiseerd dan als lid van een sportvereniging. Studenten van 22-25 jaar geven vaker dan de
jongere scholieren en studenten de voorkeur aan sporten bij een commerciële instelling.
Bij deze leeftijdsgroep is het sporten bij bijvoorbeeld een fitnesscentrum populairder dan
het sporten in verenigingsverband.
Figuur 6.4
Sportdeelname en type verband waarin gesport wordt naar leeftijd, schoolgaande en studerende jongeren
12-25 jaar (in procenten)
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Deze levensjaren zijn samengevoegd vanwege een te laag aantal waarnemingen per levensjaar.

Bron: scp/cbs (vto’12-’16)
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Sportvereniging populair bij thuiswonende scholieren en studenten
Een van de levensgebeurtenissen in deze levensfase is het op jezelf gaan wonen. Thuiswonende scholieren en studenten sporten graag in verenigingsverband, terwijl zelfstandig
wonende scholieren en studenten vaker in flexibeler verband sporten. Dit hangt mogelijk
samen met de leeftijd van de scholieren en studenten. In de leeftijdsgroep waarin jongeren
vaak nog thuis wonen (12-17 jaar), wordt vaker in verenigingsverband gesport dan in de
oudere leeftijdsgroep (niet in tabel). Dit zagen we ook al terug in figuur 6.3. Tegelijkertijd
zagen we in paragraaf 6.4 dat scholieren en studenten vaak sporten voor hun plezier en het
vaakst belemmerd worden door tijdgebrek. Maar zijn daarin verschillen zichtbaar naar type
sportverband? Scholieren en studenten die informeel of als lid van een vereniging sporten,
doen dat vooral omdat het leuk is. Daarnaast is gezelligheid een belangrijk motief: 85%
van de verenigingssporters sport omdat het gezellig is. Voor individuele en commerciële
sporters is dit in mindere mate van belang. Sporters die in commercieel verband sporten,
geven juist vaker aan gezondheid gerelateerde motieven op. Ook zoeken zij, net als verenigingssporters, vaker de uitdaging in het verbeteren van de eigen prestaties. Individuele
sporters zoeken die uitdaging in het leren van iets nieuws. Scholieren en studenten onder
18 jaar vinden het belangrijker om wedstrijden of competitie te spelen dan scholieren en
studenten van 18 jaar en ouder. Wanneer de behoefte om wedstrijden of competitie te spelen afneemt naarmate men ouder wordt, is sporten als lid van een sportvereniging niet
langer noodzaak. Dit zou een van de mogelijke verklaringen kunnen zijn voor de afname
van verenigingslidmaatschap binnen deze levensfase.
6.7

Volwassenen

Volwassenen bevinden zich in de levensfase waarin de levensgebeurtenissen de meeste
invloed hebben op het sport- en beweeggedrag (Condello et al. 2017). In de fase van volwassenheid kan veel gebeuren: het zoeken, verrichten en verliezen van betaalde arbeid,
het krijgen of verliezen van een partner, het krijgen van kinderen, een verhuizing naar een
nieuwe woning of woonplaats en de zorg voor hulpbehoevende ouders. Dergelijke levensgebeurtenissen zijn van invloed op het type en de mate van sport- en beweegactiviteit (Van
Houten en Hermsen 2012; Houten et al. 2015). Ze vormen een tijdsbeperking voor sport- en
beweegdeelname (Condello et al. 2017). De sportdeelname van volwassenen is dan ook
lager dan die in de levensfasen ervoor (zie eerdere figuur 6.2). Hoe ziet het sport-, beweegen zitgedrag er in deze levensfase uit? En zijn hierin verschillen waarneembaar tussen groepen volwassenen?
Wandelen wint terrein als activiteit
Vergeleken met de scholieren en studenten rapporteren de volwassenen beduidend minder tijd voor fietsen van en naar het werk, fietsen in de vrije tijd en sporten (tabel 6.7).
Het belang van wandelen neemt hierdoor in verhouding toe. Net als bij de scholieren en
studenten verschilt het zitgedrag voor diegenen die wel en niet aan de Beweegrichtlijnen
voldoen met name op weekenddagen.
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Daar waar driekwart van diegenen die aan de Beweegrichtlijnen voldoen aangemerkt kan
worden als wekelijks sporter, is dit slechts het geval bij 44% van de groep die niet aan de
Beweegrichtlijnen voldoet. Deze laatste groep besteed ook veel minder tijd aan fietsen in
de vrije tijd (50 minuten per week vergeleken met 142 minuten per week), terwijl er nog wel
ruim twee uur per week wordt besteed aan wandelen (136 minuten per week vergeleken
met 218 minuten per week voor diegenen die wel aan de Beweegrichtlijnen voldoen).
Tabel 6.7
Beweeg-, sport- en zitgedrag van volwassenen uitgesplitst naar het wel of niet voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2017 (in minuten per week en procenten)

totaal
beweeggedrag (minuten per week)
werk
lopen van en naar werk
fietsen van en naar werk
licht intensieve activiteiten op het
werk (uren/week)
matig/zwaar intensieve activiteiten
op het werk (uren/week)

voldoen aan de Beweegrichtlijnen
ja
nee

1725
48
57
20

1858
87
91
20

1534
10
24
20

7

8

5

huishouden
licht huishoudelijk werk
matig/zwaar huishoudelijk werk

739
634
105

805
667
138

674
601
73

vrije tijd
wandelen
fietsen
tuinieren
klussen

425
176
95
59
95

552
218
142
77
115

304
136
50
43
75

sporten
minuten per week
wekelijkse sportdeelname

156
58%

231
73%

85
44%

zitgedrag (uren per dag)
gemiddelde dag
gemiddelde doordeweekse dag
gemiddelde weekenddag

9,4
9,8
8,3

9,4
9,8
8,4

9,4
9,9
8,1

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm (’17); lsm-a Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor rivm i.s.m. Veiligheidnl en cbs (’17)
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Niet-werkende volwassenen sporten minder dan volwassenen die werken
Belangrijke levensgebeurtenissen in deze levensfase zijn bijvoorbeeld het wisselen van
baan, zonder werk thuis komen te zitten, kinderen krijgen en kinderen die het huis uitgaan.
Daar waar de beschikbare data het toelieten, hebben we verschillen naar relevante achtergrondkenmerken onderzocht. Niet-werkende volwassenen7 sporten minder vaak dan volwassenen die betaald werk verrichten (tabel 6.8). Iets meer dan de helft van de niet-werkende volwassen (54%) sport minstens twaalf keer per jaar, tegenover driekwart (74%) van
de volwassenen die meer dan 30 uur per week werken. Dit heeft er mogelijk mee te maken
dat de groep niet-werkenden een slechtere gezondheid heeft. Zo voelt 64% van de nietwerkende volwassenen zich belemmerd bij het sporten, tegenover 46% van de werkende
volwassenen (niet in tabel). Niet-werkenden ervaren ook vaker financiële beperkingen.
Tabel 6.8
Sportdeelname (rso) en lidmaatschap van een sportvereniging naar maatschappelijke positie, huishouden
en gezondheid, niet-gepensioneerde volwassenen 18-67 jaar, 2016 (in procenten)
sportdeelname
(min. 12 × per jaar)

lidmaatschap van een
sportvereniging

totaal

70

26

maatschappelijke positie
niet-werkend
werkt minder dan 30 uur per week
werkt 30 uur per week of meer

*
54
71
74

*
9
23
30

huishoudsamenstelling
alleenstaand
stel zonder kinderen tot 18 jaar
ouder(s) met kind 0-6 jaar
ouder(s) met kind 7-17 (geen jonger)
thuiswonend kind
overig

68
72
71
73
77
61

24
27
25
28
32
19

burgerlijke staat
gehuwd (incl. geregistreerd partnerschap)
voor de wet gescheiden
weduwe/weduwnaar
nooit gehuwd geweest

*
70
58
–
74

*
23
16
–
31

–
*

Wegens een te lage celvulling zijn de percentages voor desbetreffende groep niet in de tabel
gepresenteerd.
Significant verschil (p ≤ 0,05).

Bron: scp/cbs (vto’16)
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Verschillen in sportgedrag en lidmaatschap naar huishoudsamenstelling zijn niet significant. Ouders met jonge kinderen sporten niet minder dan volwassenen in andere gezinssamenstellingen. Wel zijn hierin verschillen tussen mannen en vrouwen waarneembaar. Mannen met jonge kinderen sporten vaker (80%) dan vrouwen met jonge kinderen (63%) (niet
in tabel). Ook zijn mannen met kinderen van 0-18 jaar vaker lid van een sportvereniging
dan vrouwen met kinderen in deze leeftijdscategorie. Dit sluit aan bij de bevinding van Van
Houten et al. (2015), namelijk dat voor jonge vrouwen de kans op het stoppen met sport of
het opzeggen van een verenigingslidmaatschap toeneemt wanneer een eerste kind geboren is. Gehuwden sporten vaker (in verenigingsverband) dan volwassenen die voor de wet
gescheiden zijn. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat een sportende echtgenoot een positieve invloed heeft op de sportdeelname (Kraaykamp et al. 2012).
6.8

Senioren

Naarmate mensen ouder worden, neemt de arbeidsdeelname af. Deze paragraaf gaat in op
het sport- en beweeggedrag van individuen na hun pensioen, maar ook van huismannen
en -vrouwen, arbeidsongeschikten en werklozen van 55 jaar en ouder. Deze groep sport en
beweegt aanzienlijk minder dan basisschoolkinderen, scholieren en studenten en volwassenen (zie paragraaf 6.2). De gepensioneerde is klaar met werken en staat gemiddeld nog
tien tot twintig jaar zelfstandig in de maatschappij. Het pensioen biedt dus de tijd om te
sporten en bewegen. Tegelijkertijd neemt met het toenemen van de leeftijd ook de kans op
een slechtere gezondheid toe, waardoor het sporten en bewegen juist kunnen worden
belemmerd. Onderzoek naar de sport- en beweegdeelname van senioren komt tot verschillende resultaten (Hirvensalo en Lintunen 2011). Zo blijkt dat de sterke afname van
actief woon-werkverkeer, zoals lopen naar de bushalte of fietsen naar het station, niet
gecompenseerd wordt door een toename in sport- of beweegdeelname in de vrije tijd.
Een andere studie wijst uit dat de gemiddelde lichamelijke activiteit in de vrije tijd bij mannen en vrouwen die met pensioen gingen met ongeveer twee uur per week toenam. Deze
positieve verandering had voornamelijk te maken met een toename van activiteiten met
matige intensiteit, zoals lopen. Daarnaast lijkt de mate van lichamelijke activiteit af te
nemen wanneer mensen met een lichamelijk zware baan met pensioen gaan, maar neemt
deze juist toe voor personen die een zittend beroep hadden.
Wandelen populaire beweegactiviteit
In totaal bewegen senioren zo’n 1500 minuten ofwel 25 uur per week. De meerderheid van
deze beweegminuten vindt plaats binnen het huishouden (846 minuten), het gaat daarbij
vooral om licht huishoudelijk werk (761 minuten). In de vrije tijd wordt bijna elf uur per
week (656 minuten) bewogen. Wandelen is de meest beoefende beweegactiviteit in de
vrije tijd, gevolgd door fietsen: deze activiteiten worden respectievelijk 232 minuten en
181 minuten per week beoefend. Senioren die aan de Beweegrichtlijnen voldoen, bewegen
iets meer in hun vrije tijd (1066 minuten) dan in het huishouden (1034 minuten). Ook zijn er
per activiteit grote verschillen waarneembaar tussen degenen die wel en niet aan de
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Beweegrichtlijnen voldoen. Activiteiten die nadrukkelijk veel meer worden gerapporteerd
onder diegenen die wel aan de Beweegrichtlijnen voldoen, zijn tuinieren en matig tot
zwaar huishoudelijk werk.
In vergelijking met de andere levensfasen is de sportdeelname in deze levensfase het
laagst (zie eerdere figuur 6.2). Ongeveer vier op de tien (41%) gepensioneerden sport wekelijks (tabel 6.9). Zij besteden in totaal zo’n twee uur (120 minuten) per week aan sport. Hiermee is de aan sport bestede tijd nagenoeg gelijk aan de tijd die basisschoolkinderen per
week sporten (117 minuten per week; tabel 6.5). Degenen die aan de Beweegrichtlijnen voldoen, besteden bijna vijf keer zoveel tijd aan sport (244 minuten per week) dan de personen die daaraan niet voldoen (51 minuten per week). Het aandeel wekelijkse sporters is
meer dan twee keer zo hoog onder diegenen die wel aan de Beweegrichtlijnen voldoen als
onder diegenen die daaraan niet voldoen.
Tabel 6.9
Beweeg-, sport- en zitgedrag van gepensioneerden uitgesplitst naar het wel of niet voldoen aan de Beweegrichtlijnen, Nederlanders die gepensioneerd zijn en niet-werkende 55-plussers, 2017 (in minuten per week en
procenten)

totaal

voldoen aan de Beweegrichtlijnen
ja
nee

beweeggedrag (minuten per week)
huishouden
licht huishoudelijk werk
matig/zwaar huishoudelijk werk

846
761
85

1034
879
155

740
695
45

vrije tijd
wandelen
fietsen
tuinieren
klussen

656
232
181
131
112

1066
326
318
223
199

423
179
103
79
62

sporten
minuten per week
wekelijkse sportdeelname

120
41%

244
66%

51
28%

zitgedrag (uren per dag)
gemiddelde dag
gemiddelde doordeweekse dag
gemiddelde weekenddag

8,2
8,2
8,0

8,0
8,0
8,2

8,2
8,4
7,9

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor cbs i.s.m. rivm (’17); lsm-a Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor rivm i.s.m. Veiligheidnl en cbs (’17)
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6.9

Slot

In de voorgaande paragrafen hebben we de verschillen in het sport-, beweeg- en zitgedrag
tussen de vier levensfasen geschetst. Binnen elke levensfase zijn enkele aspecten van het
sport-, beweeg-, en zitgedrag uitgelicht. Dit biedt inzichten voor beleid. Een voorbeeld
waarbij al uitgegaan wordt van de behoefte en belemmeringen per levensfase, is de Rotterdamse aanpak SportRegie. Met deze aanpak wordt gestreefd naar een betere match van
de lokale vraag en het aanbod per levensfase (Gemeente Rotterdam 2016).
Basisschoolkinderen
Er veel aandacht voor de rol van het bewegingsonderwijs voor kinderen (zie hoofdstuk 4 en
Nederlandse Sportraad et al. 2018). De school lijkt vooral voor kinderen die niet aan de
Beweegrichtlijnen voldoen een belangrijke bron van beweging. Kinderen die wel aan de
Beweegrichtlijnen voldoen, halen het merendeel van hun beweegtijd uit de vrije tijd. Het
stimuleren van sport en bewegen op en rond school zal daarmee vooral voor de groep kinderen die nu nog onvoldoende bewegen van waarde kunnen zijn. Hierbij gaat het niet
alleen om het intensiveren van de lessen bewegingsonderwijs, maar juist ook om het
inzetten van beweeginterventies die bewegen in de klas, rond school en op het schoolplein
stimuleren. Als we kijken naar het beweegpatroon in algemene zin levert buiten spelen op
school en in de vrije tijd een belangrijke bijdrage aan het halen van de Beweegrichtlijnen. In
het recente advies Plezier in bewegen van de Nederlandse Sportraad et al. (2018) wordt opgeroepen om leerlingen twee keer per dag een halfuur te laten sporten en bewegen. Om het
sport- en beweeggedrag onder basisschoolkinderen te stimuleren, is echter niet alleen een
rol voor het onderwijs weggelegd. Onderzoek toont aan dat zelfstandig naar school wandelen of fietsen bijdraagt aan een actieve leefstijl. Ouders zouden hun kinderen hier dan
ook toe moeten (blijven) stimuleren, datzelfde geldt voor buiten spelen. In paragraaf 4.8
werd al benoemd dat kinderen dat steeds minder doen. Uit dit hoofdstuk blijkt dat buiten
spelen in belangrijke mate bijdraagt aan het voldoen aan de Beweegrichtlijnen. Een aspect
uit het Sportakkoord dat hierop aansluit, is het zorgdragen voor een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Denk hierbij aan speelveldjes en speeltuinen, maar ook aan veilige fietsroutes naar school. Acties gericht op het stimuleren van beweging kunnen tegelijkertijd het
aantal uren dat kinderen zittend doorbrengen doen verminderen.
Scholieren en studenten
Scholieren en studenten bevinden zich in een levensfase waarin veel gebeurt. Het gaat
hierbij niet alleen om gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de tijdsindeling van hun
dag en de financiële mogelijkheden die zij hebben, maar ook om veranderende interesses.
Het sport- en beweeggedrag van scholieren en studenten verschilt dan ook van dat van
kinderen in de basisschoolleeftijd: ze sporten minder en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Toch blijkt de sportvereniging voor de groep scholieren en studenten nog de
meest populaire wijze om te sporten. Sporten in een flexibeler verband, bijvoorbeeld individueel, informeel of commercieel, wordt populairder naarmate zij ouder worden. Flexibel
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aanbod lijkt daarmee te voldoen aan een veranderende vraag: jongeren willen naarmate zij
ouder worden sporten wanneer, waar en met wie zij willen. Wel staan daarbij het plezier en
het verbeteren van hun prestaties voorop. Verenigingssporters sporten vooral omdat het
gezellig is, terwijl scholieren en studenten die bij fitnesscentra sporten vaker aan gezondheid gerelateerde motieven hebben. Een flink aandeel scholieren en studenten zou meer
willen sporten dan zij nu doen. Zij zeggen daarvoor echter te weinig tijd te hebben en hun
tijd liever aan andere activiteiten te besteden. Het is lastig om hierop met beleid invloed uit
te oefenen. Een mogelijke eerste stap is flexibel sportaanbod waarbij gezelligheid en plezier vooropstaan. Als jongeren kunnen sporten op het moment dat het hun uitkomt, zij
niet vastzitten aan een lidmaatschap en erg veel plezier beleven, dan is de drempel om
meer te sporten wellicht wat minder hoog. Ook de sfeer op de sportverenigingen, die door
één derde van de jongeren als niet prettig ervaren wordt, is een aandachtspunt. Met het
nieuwe Sportakkoord wordt hieraan ook aandacht besteed. Naast het stimuleren van
sport- en beweeggedrag onder scholieren en studenten is aandacht nodig voor zitten. In
deze levensfase wordt in vergelijking met de andere drie levensfasen de meeste tijd zittend
doorgebracht. Op een gemiddelde doordeweekse dag zitten scholieren en studenten 11,4
uur. Dat is 1,6 uur meer dan dat volwassenen zitten. School en studie zijn bezigheden die
vooral gekenmerkt worden door zittende activiteiten. Aanpassingen in deze setting zouden
het zitgedrag kunnen reduceren en tegelijkertijd beweging kunnen stimuleren. Denk hierbij
aan het invoeren bewegend leren, het plaatsen van actief schoolmeubilair zoals desk-bikes
en stabureaus en het spelen van actieve, interactieve spellen (exergames).
Volwassenen
Levensgebeurtenissen in de volwassen levensfase hebben de meeste invloed op het sporten beweeggedrag. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een kind, trouwen of scheiden of
het verliezen van een baan. Dergelijke gebeurtenissen vormen een beperking in tijd. De
sportdeelname van volwassenen is dan ook lager dan in de levensfasen ervoor. Ondanks
het gegeven dat volwassenen met een baan minder vrije tijd hebben dan niet-werkenden,
sporten zij meer. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat niet-werkenden vaker fysieke
beperkingen hebben die hen bij het sporten en bewegen belemmeren. Zij ervaren ook
vaker financiële beperkingen.
Op basis van het vto blijkt dat ouders met jonge kinderen niet minder sporten dan volwassenen in andere gezinssamenstellingen. Wel blijken mannen met jonge kinderen vaker te
sporten dan vrouwen met jonge kinderen. Tevens verschillen ouders en niet-ouders in de
belemmeringen die zij ervaren om meer of anders te gaan sporten. Vooral ouders met
(jonge) kinderen zouden graag meer of anders gaan sporten. Zij ervaren meer tijdgebrek
om die wens ook daadwerkelijk om te zetten in actie. Om tijdgebrek als belemmering bij
volwassenen te adresseren, kunnen werkgevers sport en bewegen op de werkvloer stimuleren en onder en na werktijd faciliteren. Aangezien volwassenen in mindere mate dan
scholieren en studenten fietsen, is ook het promoten van fietsen naar het werk wellicht
nuttig. Sportaanbieders kunnen eveneens op tijdgebrek inspelen door volwassenen flexibel sportaanbod te bieden. Dus niet elke week een vast trainings- en wedstrijdschema,
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maar een vrije inloop en het minder frequent spelen van wedstrijden. Denk ook aan ruime
openingstijden, die door commerciële aanbieders als fitnesscentra vaak al worden gehanteerd, en kinderopvang bij sportorganisaties.
Senioren
In vergelijking met de andere drie levensfasen sporten en bewegen senioren het minst.
Gepensioneerde en niet-werkende senioren hebben veel tijd om te sporten en bewegen,
maar lichamelijke belemmeringen weerhouden hen daarvan. Het is voor hen dan ook een
uitdaging om het sport- en beweeggedrag continu aan te passen op wat zij nog kunnen.
Voor de groep senioren die aan de Beweegrichtlijnen voldoen, is de vrije tijd een belangrijke bron van beweging, terwijl dit voor senioren die hieraan niet voldoen in mindere mate
het geval is.
Ouderen zijn vaak gebonden aan hun directe woon- en leefomgeving. Om de senioren
die niet voldoende bewegen te stimuleren dat meer te gaan doen, is aandacht voor een
beweegvriendelijke omgeving van groot belang. Te denken valt aan het aanleggen en
onderhouden van aantrekkelijke wandelroutes. Het plaatsen van voldoende bankjes langs
dergelijke routes kan een belemmering wegnemen om een wandeling te maken. Daarnaast
zijn er voorbeelden van ‘speeltuinen’, de zogenoemde Beweegtuinen, die zich specifiek op
ouderen richten, maar waarvan kinderen eveneens gebruik kunnen maken. Daarbij is het
belangrijk niet alleen aandacht te besteden aan de ‘hardware’, maar ook aan de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, de (ervaren) veiligheid en de begeleiding van en bij dergelijke voorzieningen in de openbare ruimte.
Noten
1
2
3

4

5

6
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Het aantal Nederlanders van 4 jaar en ouder per 1 januari 2016 (16,3 miljoen) (cbs 2018), vermenigvuldigd met het aandeel respondenten dat zich in de Vrijetijdsomnibus (vto) in deze levensfase bevindt.
Wanneer gegevens over basisschoolkinderen op basis van de Vrijetijdsomnibus (vto) worden gepresenteerd, dan hebben deze betrekking op kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar.
De Beweegrichtlijnen 2017 (Gezondheidsraad 2017) zijn in de plaats gekomen van de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (nngb), de Fitnorm en de Combinorm. Belangrijk verschil is dat de Beweegrichtlijnen 2017 aanbevelen om spier- en botversterkende activiteiten te doen (3 keer per week voor kinderen (4-17 jaar) en 2 keer per week voor volwassenen (≥ 18 jaar)) en om niet te veel stil te zitten. Volwassenen zouden minimaal 150 minuten per week tenminste matig intensief moeten bewegen en kinderen
(4-17 jaar) dagelijks minstens een uur. Zie hier voor het rapport Beweegrichtlijnen 2017.
nb. Deze schijnbare tegenstelling in kwaliteit en kwantiteit kan mede veroorzaakt worden door een verschil in meetmethoden: zelfgerapporteerd (kwantiteit) versus objectieve motorische fitheidstesten
(kwaliteit).
Bij het berekenen van de Beweegrichtlijnen op basis van de onderliggende vragenlijst wordt rekening
gehouden met de waarschijnlijkheid dat niet alle gerapporteerde buitenspeeltijd daadwerkelijk actieve
buitenspeeltijd betreft. Echter, ondanks de correctiefactor die wordt toegepast, kan een overschatting
van de daadwerkelijke actieve tijd niet worden uitgesloten. Eenzelfde werkwijze wordt toegepast bij
bewegingsonderwijs.
Het gaat hierbij om sporten in groepsverband, georganiseerd door de persoon zelf, familie, vrienden of
kennissen.
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Bijvoorbeeld huismannen en -vrouwen, arbeidsongeschikten, werkzoekenden en werklozen.
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Topsport
Bake Dijk (Hanzehogeschool), Maarten van Bottenburg (Universiteit Utrecht),
Veerle de Bosscher en Jens de Rycke (Vrije Universiteit Brussel) en Hiroaki
Funahashi (Waseda University Tokyo)

7.1

Inleiding

De afgelopen Olympische en Paralympische Spelen verliepen voor Nederland opnieuw succesvol. Tijdens de Winterspelen in Sotsji (2014) behaalde Nederland met 24 medailles en
vier clean sweeps de vijfde plaats op de medaillespiegel. Vier jaar later werd met 20 medailles in Pyeonchang de vijfde plek gehaald. Bij de Paralympische Winterspelen stond Nederland in 2014 met één medaille veertiende op de medaillespiegel en vier jaar later tiende
met zeven medailles. Bij de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro wonnen de Nederlandse Olympiërs negentien medailles, waarmee zij beslag legden op de elfde plaats op de
medaillespiegel. De Nederlandse Paralympiërs glorieerden hier met 62 medailles en een
zevende plek op de medaillespiegel. Dit zijn mooie prestaties, zeker als we rekening houden met de bevolkingsomvang en het bruto nationaal product (bnp) van Nederland.
In dit hoofdstuk worden deze prestaties geanalyseerd in het licht van het mape-model. De
volgende redenering is hierbij leidend: overheid en sportorganisaties investeren in topsport vanwege de maatschappelijke betekenissen en publieke waarde daarvan. De uitgaven aan topsport uit collectieve middelen moeten leiden tot maatschappelijke betekenissen en publieke waarde, zoals een wijdverbreid geluksgevoel, nationale trots en internationaal prestige. Die beleidseffecten worden niet rechtstreeks en vanzelfsprekend gerealiseerd, maar in verschillende stappen gedurende een proces dat vele onzekerheden kent.
De eerste stap in dit proces is dat de topsportMiddelen (de input) moeten worden ingezet
voor Activiteiten (de throughput) die zijn gericht op verbetering van het topsportklimaat. De
tweede stap is dat het verbeterde topsportklimaat dient te leiden tot betere Prestaties in
termen van medailles en kampioenschappen (output). Deze prestaties zijn voor het
overheidsbeleid geen doel op zichzelf, maar moeten als derde stap leiden tot beoogde en
gewenste Effecten met maatschappelijke betekenissen en publieke waarde (outcome). Al die
stappen zijn geen vanzelfsprekendheid; steeds moet worden nagegaan of de genoemde
relaties zich al dan niet voordoen. Op basis daarvan kunnen conclusies worden getrokken
over de efficiëntie en effectiviteit van het beleid. De verhouding tussen de ingezette topsportmiddelen en het aantal behaalde kampioenschappen en medailles bepaalt de efficiëntie van de ingezette topsportuitgaven; de verhouding tussen de topsportprestaties en
de beoogde en gewenste publieke waarden, zoals collectief welbevinden en nationale
trots, bepaalt de effectiviteit van het beleid.
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De opzet van dit hoofdstuk is vergelijkbaar met die in voorgaande edities van de Rapportage
sport. Paragraaf 7.2 geeft een overzicht van de Nederlandse topsportPrestaties. Paragraaf
7.3 gaat in op de (collectieve) financiële Middelen die ingezet worden om die prestaties
mogelijk te maken. Paragraaf 7.4 beschrijft de Activiteiten die met deze middelen worden
ontplooid en gaat in op de waardering van het topsportklimaat of de omgeving waarin de
topsporters tot hun Prestaties (moeten) komen. Paragraaf 7.5 bespreekt vragen naar de
maatschappelijke waarde (Effecten) van topsport. In paragraaf 7.6 worden conclusies
getrokken over de efficiëntie en effectiviteit van het Nederlands topsportbeleid door de
gegevens over de middelen, activiteiten, prestaties en effecten samen te vatten en met
elkaar in verband te brengen.
7.2

Nederlandse topsportprestaties

Waar Nederland op de Paralympische Zomerspelen aanvankelijk een hogere positie
behaalde dan op de Olympische Zomerspelen, was dat in de periode 2000-2008 niet het
geval (figuur 7.1). Dit komt mogelijk doordat het aantal landen dat deelnam aan de Paralympische Spelen aanvankelijk nog betrekkelijk klein was, waardoor de concurrentie geringer was en de kans op het winnen van een medaille groter. Het aantal concurrerende landen nam met de jaren toe, waardoor ook het marktaandeel van Nederland in de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw sterk terugliep (zie ook figuur 7.3). Sinds het jaar
2000 besteedt noc*nsf meer aandacht aan het Paralympische topsportbeleid en namen de
investeringen daarin toe. Vanaf de Spelen in 2012 hebben de Nederlandse Paralympiërs
een stijgende lijn te pakken en is hun marktaandeel weer groter dan dat van de Nederlandse Olympiërs.
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Figuur 7.1
Posities van Nederland op de medaillespiegel van de Olympische en Paralympische Zomerspelen, 1960-2016
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Bron: Eigen gegevens Universiteit Utrecht en Hanzehogeschool Groningen

De positie op de medaillespiegel van de Olympische en Paralympische Winterspelen is lastiger te vergelijken over de tijd (zie figuur 7.2). Nederland neemt pas sinds 1984 deel aan de
Paralympische Winterspelen (met uitzondering van 2006) en tijdens de Spelen van 1984,
1988, 1992 en 2010 leverde dit geen medailles op. De Olympiërs behoorden tijdens de Winterspelen van 1964 tot 1980 structureel tot de top tien op de medaillespiegel, maar tijdens
de Spelen van 1992 en 1994 ging het minder goed. Vanaf 1998 behoren de Nederlandse
Olympiërs weer structureel tot de top tien op de medaillespiegel, en tijdens de Spelen van
Sochi (2014) en Pyeonchang (2018) zelfs tot de top vijf. Deze laatste twee Winterspelen lijkt
bij de Paralympiërs dezelfde trend zichtbaar als tijdens de Zomerspelen: een opgaande lijn
naar een structurele toptienpositie.
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Figuur 7.2
Positie van Nederland op de medaillespiegel van de Olympische en Paralympische Winterspelen, 1960-2018
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De ontwikkeling in de positie op de medaillespiegel is lastig te vergelijken over de tijd.
Omdat het aantal wedstrijdelementen en daarmee medaillekansen fluctueert, kan de prestatie-ontwikkeling van de Nederlandse Olympische en Paralympische sporters niet goed
worden afgelezen aan het aantal gewonnen medailles. Dit kan worden opgelost door uit te
gaan van het ‘marktaandeel’ dat Nederland op de Olympische en Paralympische Spelen
heeft weten te verkrijgen. Dat wordt bepaald door het aantal Nederlandse medaillepunten
(met drie punten voor een gouden medaille, twee voor zilver en één voor brons) te delen
door het maximaal aantal beschikbare medaillepunten tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Het Nederlandse marktaandeel op de Olympische Zomerspelen vertoonde
in de periode tussen 1980 en 2000 een stijgende trend, terwijl het marktaandeel op de
Paralympische Zomerspelen tot 2008 een dalende trend kende (figuur 7.3).
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Figuur 7.3
Marktaandeel Nederland van het totale aantal medailles op de Olympische en Paralympische Zomerspelen
(procenten)
9
8
7
6
5
4
3
2
scp.nl

1
0

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016
Olympisch

Paralympisch

Bron: Eigen gegevens Universiteit Utrecht en Hanzehogeschool Groningen

Een derde manier om de prestaties van de Nederlandse sporters inzichtelijk te maken, is
niet alleen naar het aantal gewonnen medailles op de Olympische of Paralympische Spelen
te kijken, maar ook de gewonnen medailles op de wereldkampioenschappen mee te tellen
en af te zetten tegen de prestaties van andere landen in de wereld. Deze ‘relatieve medailletabel’ wordt samengesteld aan de hand van de prestaties van de Nederlandse sporters in
de Olympische en Paralympische disciplines op de meest recente wereldkampioenschappen, Olympische en Paralympische Spelen (rivm 2018). Helaas zijn pas vanaf 2007 data
beschikbaar over de prestaties van de Paralympische sporters in de disciplines op de
wereldkampioenschappen. Wat opvalt, is dat de Olympische en Paralympische prestaties
na 2015 naar elkaar toe bewegen en de laatste jaren op een min of meer vergelijkbaar
niveau liggen. Met een positie rond de tiende plaats op de mondiale medailletabel kan dit
een zeer hoog niveau worden genoemd. Uit onderzoek is bekend dat de medaillekansen
van een land voor ongeveer 50% worden bepaald door de omvang van het bnp en van de
bevolking (De Bosscher et al. 2015). Hoewel Nederland het 65e land ter wereld wat betreft
inwonertal en het 24e wat betreft bnp is, behoort het de laatste jaren dus tot de tien beste
‘sportlanden’ ter wereld (figuur 7.4).
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Figuur 7.4
Relatieve positie op de internationale medailletabel, 2001-2018
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7.3

Middelen voor topsport

Om uitspraken te kunnen doen over de efficiëntie en effectiviteit van het topsportbeleid is
het van belang het ervaren topsportklimaat en de topsportprestaties, maar ook de ontstane maatschappelijke betekenissen en publieke waarde van het topsportbeleid in verband te brengen met de topsportinvesteringen. Los van het bruto nationaal product is de
internationale positie van een land op de medaillespiegel mede afhankelijk van de middelen die het betreffende land in topsport investeert. Daarom gaat deze paragraaf in op de
vraag hoe de uitgaven aan topsport uit collectieve middelen zich in de afgelopen twintig
jaar hebben ontwikkeld.
Onder ‘collectieve middelen’ worden in dit verband verstaan: de publieke middelen van het
ministerie van vws, de semipublieke middelen van de Nederlandse Loterij (nlo, voorheen
Lotto) en de uitgaven door het Fonds voor de Topsporter voor de uitkering van onkostenvergoedingen en stipendia aan topsporters. De stipendiumregeling is een regeling voor
topsporters op basis waarvan een topsporter een stipendium kan ontvangen als aanvulling
op het eigen inkomen. Doel van de regeling is topsporters tegemoet te komen in de kosten
van het levensonderhoud en in staat te stellen hun topsport voltijds te beoefenen. Het
Fonds voor de Topsporter is verantwoordelijk voor het uitkeren van de stipendia en kan
dat doen dankzij jaarlijkse stortingen van vooral de rijksoverheid.1 Deze stortingen door de
overheid zijn niet meegenomen in de berekening van de collectieve uitgaven, omdat dit tot
dubbeltellingen zou leiden.
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Figuur 7.5
Ontwikkeling van collectieve uitgaven aan topsport op nationaal niveau in Nederland, naar Olympische
cyclus, 1997-2012 (in miljoenen euro’s)
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Na 2012 zijn de collectieve uitgaven aan topsport nagenoeg gelijk gebleven (figuur 7.5) (Van
Bottenburg et al. 2016). Het budget voor de Olympische cyclus richting de Spelen in Rio de
Janeiro in 2016 (inclusief de Spelen in Sotsji 2014) nam met drie miljoen euro toe; een
beduidend lagere toename dan de groei van 37 miljoen euro die plaatsvond tussen de Spelen van Beijing en Londen. Dat de investeringen tussen Londen en Rio de Janeiro nagenoeg
gelijk zijn gebleven, is te verklaren door een sterke stijging van de uitkeringen door het
Fonds voor de Topsporter. De uitgaven van vws en de nlo aan topsport waren in de
periode 2012-2016 iets lager dan in de vier jaar voor 2012. De uitgaven uit het Fonds voor
de Topsporter namen in de periode 2013-2016 echter toe met 33% tot 45,2 miljoen euro,
ten opzichte van 33,7 miljoen euro in de periode 2009-2012 (zie tabel 7.1). Die toename was
het gevolg van de Nederlandse successen: hierdoor nam het aantal sporters met een topsportstatus toe en daarmee ook het aantal topsporters dat aanspraak kon maken op een
stipendium (zie paragraaf 7.4).
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Tabel 7.1
Ontwikkeling van collectieve uitgaven aan topsport op nationaal niveau in Nederland, naar verstrekker,
1997-2017 (in miljoenen euro’s en procenten)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
a

b
c

totaal

vws-middelena

20
20,9
26,9
27,2
32,5
36,6
41,6
39,6
40,3
52,9
37,6
41,4
52
50,2
53,5
56,2
52,5
52,5
55,8
51,3
64,5

4,5
4,5
5,7
6,8
11,4
13,8
18,1
16,6
15,6
33
17
21,1
30,4
27,8
29,4
29,3
26,9
25,7
30
28
42

Nederlandse Loterij
middelenb
14,8
15,5
17,1
15,9
16,9
17,7
18
17
17,8
14
14
14
15,4
15,4
15,4
15,4
15,6
14,9
14,7
11,3
12,3

Fonds voor de
Topsporterc
0,7
0,9
4,2
4,5
4,2
5,1
5,5
6,1
6,9
5,9
6,7
6,4
6,3
7,1
8,7
11,6
10,1
11,9
11,2
12
10,2

aandeel vws ten opzichte
van totaal (%)
23
22
21
25
35
38
44
42
39
62
45
51
58
55
55
52
51
49
54
55
65

De genoemde bedragen zijn exclusief de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van vws aan het Fonds
voor de Topsporter. Het bedrag in 2006 is inclusief een eenmalige bijdrage van het ministerie van vws
à 10 miljoen euro aan de Performancegelden van noc*nsf in het kader van de motie-Van Aartsen. Dit
bedrag is inclusief de structurele jaarlijkse bijdrage van vws à 1,3 miljoen euro aan de Performancegelden van noc*nsf.
Opgaven noc*nsf: betreft uitsluitend de nlo-middelen die ten behoeve van topsport zijn toebedeeld
aan noc*nsf en de sportbonden.
Opgaven Fonds voor de Tosporter: betreft de uitgaven aan topsport door het Fonds en dus niet de
donaties in het Fonds voor de topsporter; voor 2005 incl. een bedrag van 958.767 euro
belastingnaheffing vergoed door vws.

Bron: Jaarverslagen en slotwetten ministerie van vws, 1997-2017; opgaven noc*nsf, gebaseerd op besteding
nlo-gelden; opgaven Fonds voor de Topsporter.
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In 2017 zijn de investeringen door vws sterk toegenomen tot 42 miljoen euro. Deze stijging
is het gevolg van een structurele jaarlijkse investering van tien miljoen euro in topsportprogramma’s en programma’s ter voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen.
Tevens investeert vws eenmalig 2,5 miljoen euro extra in sportevenementen ten opzichte
van 2016 (anp 2018). Het kabinet-Rutte iii heeft de uitbreiding van het budget voor topsport structureel gemaakt en daar vanaf 2018 structureel nog eens tien miljoen aan toegevoegd (vws 2018b) (zie ook paragraaf 3.7).
Terwijl op grond van deze data kan worden vastgesteld dat de collectieve topsportuitgaven
op nationaal niveau in de periode 2009-2016 min of meer stabiel waren, kwam uit de
vorige paragraaf naar voren dat de topsportprestaties in zowel de Olympische als de Paralympische disciplines in die periode op een hoger niveau zijn gebracht. Dat suggereert dat
het topsportbeleid op efficiëntere en effectievere wijze zijn doelstellingen weet te realiseren en roept de vraag op in welke opzichten het topsportklimaat is verbeterd, door eerdere
investeringen en/of meer gerichte investeringen, en hoe topsporters en andere stakeholders dit klimaat ervaren.
7.4

Het topsportbeleid in uitvoering en waardering van het topsportklimaat

Met de beschikbare middelen dient noc*nsf elke vier jaar opnieuw af te wegen in welke
sporters en programma’s het best kan worden geïnvesteerd om een zo optimaal mogelijk
topsportklimaat te creëren. Onder het topsportklimaat wordt het volgende verstaan:
‘De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters
zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau
in hun tak van sport.’
Om het topsportklimaat te volgen en evalueren, is in 1998 een methode ontwikkeld
waarmee de effectiviteit van het beleid kan worden beoordeeld. Na metingen in 1998
(0-meting), 2002 (1-meting), 2008 (2-meting) en 2011 (3-meting) is in 2015-2016 de
4-meting uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut (Van Bottenburg
et al. 2016).Het meest opvallende resultaat van de meting uit 2011 is de invoering van het
gedifferentieerd stipendium. Na de 3-meting heeft noc*nsf vanaf 2013 focus aangebracht
in het topsportbeleid, en het aantal topsportprogramma’s waarin wordt geïnvesteerd
teruggebracht. De uitkomsten van de 4-meting geven een eerste indicatie van de effecten
van de gemaakte keuzes na de invoering van dit ‘focusbeleid’.
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Waardering van het topsportklimaat in Nederland
Op basis van vragenlijsten die zijn beantwoord door (oud)sporters, talenten, coaches, technisch directeuren en de Nederlandse bevolking is de waardering van het topsportklimaat
achterhaald. De vragenlijsten gaan in op de volgende onderwerpen: de structuur en organisatie van de sport, de ondersteuning tijdens de topsportfase, de dagelijkse training- en
leefsituatie, de combinatie tussen topsport en onderwijs, de cto-setting, talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Door de ervaringen met de eerdere Topsportklimaatmetingen zijn de onderzoeksmethodes van de 4-meting van het topsportklimaat uitgewerkt en verfijnd. Hierbij is ernaar gestreefd om de ontwikkeling over de tijd op
de verschillende thema’s vanaf 1998 tot en met 2015 te respecteren.
In de topsportklimaatmetingen is stilgestaan bij de totale waardering voor het topsportklimaat vanaf 2008 (bij talenten vanaf 2011). Op basis van die uitkomsten kan geconcludeerd
worden dat ten opzichte van 2011 alle doelgroepen in 2015 het topsportklimaat positiever
ervaren. Ten opzichte van 2008 zijn in 2015 de sporters en coaches positiever.
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6,3
81%

Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

gemiddelde
percentage voldoendes

6,4
78%

talenten
2011
2015
N=477
N=471
6,5
87%

2008
N=305
6,3
78%

topsporters
2011
N=269
6,6
85%

2015
N=233
6,6
88%

2008
N=46
6,2
76%

topcoaches
2011
N=106
6,7
91%

2015
N=82
6,9
100%

6,4
79%

6,5
88%

technisch directeuren
2008
2011
2015
N=24
N=33
N=31

Tabel 7.2
Rapportcijfer topsportklimaat in Nederland door topsporters, topcoaches en technisch directeuren, 2008, 2011 en 2015 (in procenten)
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6,4

6,5

6,5

tot
25 jaar

6,4

leeftijd
25 jaar
en ouder

Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

vrouw

man

geslacht

6,6

A
6,4

B
6,8

hp

status

5,6

geen

type sport

6,3

solo/ duo

Tabel 7.3
Ervaringen topsportklimaat in Nederland naar achtergrond van topsporters, 2015 (N=233)

6,7

team
6,2

Olympisch
6,6

6,8

categorie discipline
nietOlympisch
Paralympisch

Gezien het percentage voldoendes zijn topsporters in 2015 een stuk positiever dan in 2011.
Daarom is het interessant om de antwoorden van de topsporters uit te splitsen. Dan blijkt
dat topsporters met een A- of hp-status het topsportklimaat in Nederland het meest positief beoordelen en topsporters zonder status het meest negatief.
Het valt op dat teamsporters een stuk positiever zijn over het topsportklimaat dan solo/
duosporters en dat Paralympische sporters positiever zijn over het topsportklimaat dan
Olympische en niet-Olympische sporters. Als gevraagd wordt in hoeverre de topsporters,
coaches en technisch directeuren in 2015 tevreden zijn over het topsportklimaat in Nederland ten opzichte van andere landen, dan zijn alle respondenten positiever dan in 2011
(figuur 7.6).
Figuur 7.6
Beoordeling van topsportklimaat in Nederland ten opzichte van andere landen, 2011 en 2015
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Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

Tevredenheid over de organisatie van het topsportbeleid
Topsporters zijn over het algemeen tevreden over de mate waarin zij worden betrokken bij
de totstandkoming en evaluatie van het beleid van noc*nsf (figuur 7.7). Ze zijn vaker ontevreden over de betrokkenheid bij de totstandkoming en evaluatie van het beleid van de
sportbond, al zijn ze daarover in 2015 iets positiever dan in 2011. Wellicht verwachten de
topsporters meer informatie en betrokkenheid van de sportbond omdat die het eerste
aanspreekpunt is voor de topsporters.

150

topsport

Figuur 7.7
Beoordeling topsporters van de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en evaluatie van
het beleid van hun sportbond en noc*nsf, 2011 en 2015 (in procenten, N=269 in 2011 en 233 in 2015)
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Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

De coaches zijn positiever over de betrokkenheid bij de totstandkoming en evaluatie
door de sportbond. Zij zijn tevens overwegend positief, en in 2015 veel minder ontevreden
dan in 2011, over de betrokkenheid bij de totstandkoming en evaluatie door noc*nsf
(figuur 7.8).

151

topsport

Figuur 7.8
Beoordeling coaches van de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en evaluatie van het
beleid van hun sportbond en noc*nsf, 2011 en 2015 (in procenten, N=106 in 2011 en 82 in 2015)
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Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

Naast de betrokkenheid bij de sportbond en noc*nsf in de totstandkoming en evaluatie
van het beleid worden de sporters en coaches vertegenwoordigd door belangenbehartigende organen. Voor de sporters zijn de atletencommissie van de sportbond en van
noc*nsf en Vakbond nlsporter de voornaamste belangenbehartigers. Voor de coaches zijn
dat het Coach Platform van noc*nsf en nlcoach als overstijgende belangenbehartiger.
Vanuit de sporters wordt het werk van de atletencommissie van noc*nsf (meer dan 80%
tevreden in 2015) beter gewaardeerd dan het werk van de atletencommissie van de eigen
sportbond (rond de 50% tevreden in 2015). Rond de 10% van de topsporters bestempelt
het werk van de atletencommissie van de sportbond in 2011 en 2015 als onvoldoende. Minder dan 5% van de topsporters noemt het werk van de atletencommissie van noc*nsf
onvoldoende.
De coaches waarderen het werk van nlcoach hoger (65% tevreden in 2015) dan het werk
van het coachplatform van de eigen sportbond (60% in 2015). Daarbij kan de kanttekening
geplaatst worden dat 40% van de coaches in 2015 aangaf dat de eigen sportbond niet
beschikte over een platform, commissie of vergelijkbaar instrument om de mening van de
coaches te peilen.
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(Post)carrièreondersteuning
Het totale aantal topsporters met een status van noc*nsf is de laatste tien jaar nagenoeg
gelijk gebleven: tussen de 700 en 770 topsporters. Alleen 2012 is hierop een uitzondering.
Tevens valt op dat het aantal Paralympische sporters met een status in tien jaar tijd met
65% sterk is toegenomen, terwijl het aantal Olympische sporters in deze periode is toegenomen met 40%. Vanaf 2013, het jaar waarin noc*nsf het focusbeleid heeft ingevoerd,
is het aantal niet-Olympische topsporters dat ondersteund wordt sterk afgenomen.
Er worden meer Paralympische en Olympische sporters ondersteund en veel minder nietOlympische sporters (tabel 7.4).
Het niveau van de services en ondersteuning vanuit noc*nsf aan de topsporters wordt al
op vrij jonge leeftijd op hoog niveau ervaren. Zo zet noc*nsf al vroeg in op een volwaardig
stipendium voor topsporters. Topsporters met een A- of een hp-status kunnen aanspraak
maken op een maandelijks stipendium variërend van 810 euro voor 18-jarige topsporters
tot een maximum van 2.386 euro voor topsporters van 27 jaar en ouder. Topsporters met
een A-, hp- of een Selectie-status kunnen naast een stipendium aanspraak maken op een
vergoeding van kosten in de uitvoering van de topsportdiscipline, (para)medische begeleiding, voedingsadvies, vervoer en/of ondersteuning bij het opstellen van een maatschappelijke carrièreperspectief na hun sportieve carrière. Deze vergoeding noemt men de kostenvergoedingsregeling. Het gedifferentieerde stipendium maakt het mogelijk dat topsporters
in een levensfase met meer persoonlijke financiële verplichtingen (gezin, koophuis) voldoende inkomen hebben om voltijds te kunnen trainen. In 2015 trainen Nederlandse topsporters vaker voltijds (42%) en hebben zij minder vaak een parttime of fulltime baan
naast hun sportieve carrière dan in 2011 en 2007 (figuur 7.9). Topsporters die wel werken,
doen dit onder andere om hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt te verbeteren
(24%) en minder om financieel rond te hoeven komen (38% in 2015 versus 71% in 2011).
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Tabel 7.4
Aantal sporters met een status van noc*nsf, 2008-2018
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Figuur 7.9
Combinatie van topsport en andere werkzaamheden door topsporters (alle topsporters), 2007, 2011 en 2015
(in procenten, N=305 in 2007, 269 in 2011 en 233 in 2015)
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Het lijkt alsof steeds meer topsporters van hun sport kunnen leven, maar er blijft een categorie voor wie de inkomsten uit de sport onvoldoende zijn om te kunnen rondkomen. Voor
29% van de topsporters is het maandelijkse inkomen onvoldoende voor levensonderhoud
en training. Tevens geeft 46% van alle topsporters in 2015 aan een minimum- of benedenmodaal inkomen te hebben.
Naast de financiële ondersteuning krijgen topsporters in Nederland nog op andere terreinen hulp van noc*nsf of hun sportbond. De waardering van topsporters voor de verschillende diensten en faciliteiten is over het algemeen lager in 2015 dan in 2011, maar nog
wel op een voldoende niveau. Alleen de onkostenvergoeding van het Fonds voor de
Topsporter wordt onvoldoende gewaardeerd (lager dan een 2,5 op een schaal van 1-5)
(figuur 7.10).
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Figuur 7.10
Waardering diensten en faciliteiten door topsporters, 2011 en 2015 (in gemiddelde van 5-puntsschaal met 1 =
slecht, 2 = onvoldoende, 3 = redelijk, 4 = voldoende, 5 = goed) (N=269 in 2011 en 233 in 2015)
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De beoordeling van topsporters van de bijdrage van verscheidene organisaties aan het huidige prestatieniveau is uitgesproken. Ondanks de substantiële uitgaven van de overheid en
commerciële organisaties aan topsport hebben topsporters het idee dat die (zeer) weinig
hebben bijgedragen aan hun individuele prestatieniveau. De eigen sportbond, sportvereniging(en) en noc*nsf hebben daaraan volgens hen wel wezenlijk bijgedragen. Ook de bijdrage van trainers en coaches aan het prestatieniveau wordt door de topsporters positief
gewaardeerd (figuur 7.11).
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Figuur 7.11
Beoordeling door topsporters van de bijdrage van personen en organisaties aan het behaalde huidige prestatieniveau, 2011 en 2015 (in gemiddelden van 6-puntsschaal met 0 = niet, 1 = zeer weinig, 2 = weinig, 3 = niet
veel, niet weinig, 4 = veel, 5 = zeer)
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Wedstrijd- en trainingsaccommodaties
Er is in Nederland altijd veel te doen over wedstrijd- en/of trainingsaccommodaties voor
topsporters. Zo is er strijd geweest tussen enkele steden over een nieuw te bouwen internationale trainings- en wedstrijdaccommodatie voor het langebaanschaatsen. Inmiddels is
Thialf in Heerenveen verbouwd en in november 2015 officieel heropend. Wat betreft de
kwaliteit van de wedstrijd- en trainingsaccommodaties zijn topsporters in 2015 een stuk
positiever over de kwaliteit dan in voorgaande jaren (figuur 7.12). Minimaal 76% van de
topsporters beoordeelt de kwaliteit van de accommodaties met een voldoende.
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Figuur 7.12
Beoordeling door topsporters (A-status, niet-gehandicapt) van de kwaliteit van de wedstrijd- en trainingsaccommodaties, 1998-2015 (in procenten ‘voldoende tot goed’, N=158 in 2015)
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Topsporters zijn in 2015 veel positiever over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van
trainingsaccommodaties. Beide wordt door 77% van de topsporters met minimaal een voldoende beoordeeld, tegenover zo’n 60% in 2011.
Ook technisch directeuren zijn positiever over de kwaliteit van de wedstrijd- en trainingsaccommodaties, maar coaches zijn juist minder tevreden (tabel 7.5). Ditzelfde geldt voor
de beoordeling van technisch directeuren en coaches van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van trainingsaccommodaties. 68% van de coaches zegt de beschikking te hebben
over een trainingsaccommodatie waar topsporters altijd voorrang (kunnen) krijgen boven
breedtesporters.
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Tabel 7.5
Beoordeling door topcoaches en technisch directeuren van de trainings- en wedstrijdaccommodaties, 2011
en 2015 (op een schaal van 1 – zeer slecht – tot en met 5 – zeer goed)
topcoaches
2011
2015
N=106
N=82
kwaliteit wedstrijdaccommodaties
kwaliteit trainingsaccommodaties
bereikbaarheid trainingsaccommodaties
beschikbaarheid trainingsaccommodaties

4
3,9
4,1
3,7

3,7
3,6
3,8
3,4

technisch directeuren
2011
2015
N=33
N=31
3,7
3,7
3,7
3,3

3,9
4,1
4,3
4

Combinatie topsport en onderwijs
In Nederland bestaan voor het combineren van topsport en studie een gedecentraliseerd
systeem van Topsport Talentscholen en Regionale Training Centra (rtc’s), die wijdverspreid
zijn, een gecentraliseerd systeem van Centra voor Topsport en Onderwijs (cto)2 en Nationale Topsportcentra (ntc).3 Topsport Talentscholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Zij houden rekening met
de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden.
Voorheen heetten deze scholen loot-scholen.
Nationale en Regionale Trainingscentra zijn bedoeld om een kwaliteitsimpuls te geven in
een bepaalde tak van sport op nationaal dan wel regionaal niveau. Deze centra zijn opgericht door de nationale sportbonden en zijn geaccrediteerd door noc*nsf. Momenteel kennen we in ons land twee Nationale Topsportcentra, te weten voor triathlon (Sittard) en
waterpolo (Zeist) (Stichting Loot 2018). rtc’s faciliteren programma’s onder het niveau van
de landelijke programma’s. Een rtc hoeft zich dus niet op één programma van één sportbond te richten, maar kan ruimte bieden aan meerdere programma’s voor verschillende
leeftijdscategorieën en meerdere sportbonden. ntc’s en rtc’s streven naar een zo hoog
mogelijke kwaliteit van sporters, coaches, programma’s en faciliteiten.
Topsporters, coaches en technisch directeuren zijn overwegend positief over de invloed
van cto’s, ntc’s en rtc’s op de ontwikkeling van talenten. Topsporters (70%) en technisch
directeuren (93%) zijn in 2015 het meest positief over de invloed van wonen, trainen en
studeren op de ontwikkeling van talenten. Coaches zijn wat minder uitgesproken positief
(61%) (tabel 7.6).
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Tabel 7.6
Beoordeling van invloed clustering van wonen, trainen en studeren op de ontwikkeling van talenten, door
topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren, 2011 en 2015 (in procenten)
topsporters
2015
N=233
positief
noch positief, noch negatief
zowel positief als negatief
negatief

70
21
7
1

coaches
2011
2015
N=106
N=82
64
20
16
0

technisch directeuren
2011
2015
N=33
N=31

61
6
32
0

67
15
18
0

93
0
7
0

Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

Het percentage topsporters dat een wo-opleiding volgt of heeft afgerond, is stijgende.
Het percentage sporters dat een mbo-opleiding volgt of heeft afgerond, is in acht jaar tijd
gehalveerd (figuur 7.13). Dit is een opvallende bevinding die nader onderzoek verdient. Zet
deze trend zich door? Hoe laat die zich verklaren? En wat betekent dit voor het topsportbeleid?
Figuur 7.13
Opleidingsniveau (huidig/voltooid), sporters met een A-, B, of hp-status (excl. Paralympisch), 2007-2015 (in
procenten, N=202)
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Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

Talenten beoordelen de ondersteuning vanuit hun onderwijsinstelling in het hoger onderwijs (6,3) lager dan in het voortgezet onderwijs (7,1). Een kwart van de talenten geeft een
rapportcijfer lager dan een 6 voor de ondersteuning in het vervolgonderwijs. Opvallend is
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dat cto-talenten het minst positief zijn over hun ondersteuning in het vervolgonderwijs,
ten opzichte van hoe talenten de ondersteuning in het vervolgonderwijs ervaren op een
rtc (6,5) of een andere trainingsomgeving (6,3). Kijken we vervolgens naar de specifieke
ondersteuning dan zijn sporters en talenten het meest tevreden over het flexibele lesrooster. Daarnaast zit de voornaamste ruimte voor verbetering in de financiële ondersteuning,
het kunnen afwijken van een bindend studieadvies (bsa of bas), individuele studiebegeleiding, het faciliteren van digitaal onderwijs en de mogelijkheid voor vrijstelling van vakken
(figuur 7.14).
Figuur 7.14
Tevredenheid topsportfaciliteiten en/of personen van je onderwijsinstelling waarvan tijdens de meest
recente opleiding gebruik is gemaakt, 2015 (in procenten, N=233 topsporters en 471 talenten)
financiële ondersteuning
digitaal onderwijs
individuele studiebegeleiding
mogelijkheid voor vrijstelling
van vakken
kunnen afwijken van bindend
studieadvies
flexibele examen- en overgangsregelingen
aanpassen van plaats of moment
van toetsen
topsportcoördinator
studiebegeleider
studiespreiding
scp.nl

flexibel lesrooster/ verminderde
aanwezigheidsplicht
0

10

20

30

40

50

60

70

80

topsporters
talenten
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Van de topsporters geeft 40% aan dat de topsportcarrière vooral een negatieve invloed
heeft gehad op de studieloopbaan. Dit wordt door topsporters zonder status het minst
ervaren (figuur 7.15). Als gekeken wordt naar het onderwijs dat de respondenten volgen,
geven met name sporters die een wo-opleiding volgen (53%) aan negatieve invloed op de
studieloopbaan ervaren te hebben, tegenover 30% van de sporters in het mbo en 26% van
de sporters die een hbo-opleiding volgen.
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Figuur 7.15
Mening sporters over invloed topsportbeoefening op onderwijsloopbaan, 2015 (in procenten, N=233)

anders, namelijk

niet van toepassing, tijdens school/
studie deed ik (nog) niet aan
topsport

nee, niet beïnvloed

ja, mijn topsportcarrière heeft
vooral een positieve invloed gehad
op mijn studieloopbaan

scp.nl

ja, mijn topsportcarrière heeft
vooral een negatieve invloed gehad
op mijn studieloopbaan
0

10

20

30

40

50

60

A
B
HP
geen

Bron: Van Bottenburg et al. 2016

Talentherkenning en ontwikkeling
Het niveau van talentherkenning in Nederland is hoog en de afgelopen jaren kwalitatief
verbeterd. Met het ontstaan van de cto’s, ntc’s en rtc’s hebben talenten betere mogelijkheden om hun sport te beoefenen dan in het verleden.
Gemiddeld investeren talenten in 2015 23,5 uur per week in hun topsportloopbaan (incl.
reizen, training en wedstrijden). De helft van de talenten besteedt meer dan 20 uur per
week aan topsport; driekwart meer dan 15 uur per week. Van deze uren besteden talenten
gemiddeld 14,6 uur per week aan training, wat vergelijkbaar is met – de gemiddelde
oudere – talentgroep in 2011 (14,5 uur/week). Talenten op een cto/ntc trainen gemiddeld
meer dan talenten die elders trainen: 15,5 uur tegenover 14,2 uur per week (figuur 7.16).
Individuele sporters trainen in 2015 veel meer (16 uur per week) dan teamsporters (12,3 uur
per week).
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Figuur 7.16
Aantal trainingsuren van talenten per week naar trainingslocatie, 2015 (in procenten, N=471)
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Technisch directeuren zijn in 2015 veel positiever dan in 2011 over de structuur en wetenschappelijke onderbouwing van talentherkenning (tabel 7.7). Ruim 70% van de coaches en
technisch directeuren vindt dat talentherkenning op de juiste leeftijd plaatsvindt. Meer
coaches (28%) dan technisch directeuren (19%) vinden dat talentherkenning te laat plaatsvindt. De sporters zitten op dezelfde lijn.
Tabel 7.7
Beoordeling van de aard van de talentherkenning van sportbonden door technisch directeuren, 2011 en 2015
(in procenten ‘eens’)

mijn sportbond heeft een beleidsplan dat structuur geeft aan de wijze waarop
talenten in mijn sport worden herkend, geïdentificeerd en geselecteerd
het talentherkenningssysteem van mijn sportbond is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek naar en/of wetenschappelijke kennis van mijn sport
de resultaten van talentherkenning worden opgeslagen in een regelmatig
geactualiseerde database
mijn sportbond krijgt (financiële) ondersteuning van externe partijen
(o.a. sponsors) ten behoeve van talentidentificatie

2011
N=33

2015
N=31

73

90

33

55

61

58

X

13

Bron: Van Bottenburg et al. (2016)
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De aandacht voor talentherkenning door sportbonden is in 2015 toegenomen ten opzichte
van 2011. Zo is het percentage technisch directeuren dat aangeeft dat het talentontwikkelingsbeleid is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar en/of wetenschappelijke
kennis van de sport gestegen van 33% in 2011 naar 55% in 2015 (tabel 7.7). Na de talentherkenning vindt de talentontwikkeling plaats. Bijna alle technisch directeuren (90%) geven in
2015 aan dat de eigen sportbond over een beleidsplan beschikt dat de talentontwikkeling
structureert van verenigingsniveau tot regionaal niveau. In 2011 gaf 73% van de technisch
directeuren dit aan.
Het aantal coaches en de kwaliteit van de coaches bij talenten is goed. De werkdruk die
talentcoaches ervaren, is hoog; 45% van de coaches geeft aan onvoldoende tijd te kunnen
besteden aan talenten/topsporters om hen te laten presteren op het hoogste niveau.
Talenten krijgen tegen hun zestiende levensjaar voor het eerst extra aandacht en voorzieningen van de vereniging. Daarna duurt het twee jaar voor ook de sportbond extra aandacht en voorzieningen aan hen gaat besteden, en vervolgens nog eens vier jaar voor
noc*nsf dat gaat doen (tabel 7.8).
Tabel 7.8
Gemiddelde leeftijd waarop topsporters met een A-status voor het eerst extra aandacht en voorzieningen
krijgen van hun sportvereniging en sportbond, 2008, 2011 en 2015

van de vereniging
van de sportbond
van noc*nsf

2008
N=201

2011
N=172

2015
N=158

15,3
17,7
x

15,7
18,6
x

15,7
17,8
21,7

Bron: Van Bottenburg et al. (2016)

60% van de topsporters geeft aan de extra ondersteuning en voorzieningen van de sportbond op het juiste moment te hebben gekregen; 26% van de topsporters vindt dat deze
ondersteuning te laat kwam; 1% is van mening dat deze ondersteuning juist te vroeg werd
gegeven.
Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Ongeveer de helft van de topsporters, coaches en technisch directeuren vindt dat er voldoende/goede ondersteuning is met betrekking tot innovatie van de topsportprogramma’s
in Nederland. Als de vergelijking wordt gemaakt met het niveau van wetenschappelijk
onderzoek, technologie en innovatie in het buitenland, dan geeft 45% van de technisch
directeuren aan dat het niveau in Nederland zich op een min of meer gelijk niveau bevindt,
vindt 26% van hen het niveau in Nederland hoger en 19% het niveau in Nederland lager.
Wat betreft de toepasbaarheid van het wetenschappelijke onderzoek in de eigen sport zijn
coaches in 2015 iets tevredener dan technisch directeuren. Een kwart van de coaches en
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technisch directeuren is ontevreden over de toepasbaarheid van het onderzoek in de eigen
sport (figuur 7.17).
Figuur 7.17
Beoordeling toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek (biomechanica, fysiologie, enz.), nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie in de eigen sport door coaches en technisch directeuren, 2015 (N=82
coaches en 31 td’s)
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Bron: Van Bottenburg et al. 2016

Embedded scientists spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van onderzoek binnen de
sport, maar ook in het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktische toepasbaarheid in de sport. De helft van de coaches en technisch directeuren geeft aan dat
hun sportbond een embedded scientist in dienst heeft. Deze embedded scientists opereren
vooral in dienst van een coach of technisch directeur, vaak niet in opdracht van topsporters.
7.5

De maatschappelijke waarde van topsport

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het belang dat overheden over de hele wereld
hechten aan topsportsucces toegenomen. Meer en meer landen zijn betrokken geraakt in
de mondiale ‘medaillewedloop’ (De Bosscher et al. 2008). Onder druk van de gestegen
concurrentie investeren overheden (waaronder de Nederlandse, zie paragraaf 7.3) steeds
meer om succes te behalen (en te houden) op het internationaal strijdtoneel. Het topsportbeleid is daarbij doordrongen van de mape-denkwijze. Men is ervan overtuigd dat meer
(belasting)geld (Middelen) investeren in topsport en dit geld ook op een slimme manier
gebruiken (Activiteiten) tot meer succes zal leiden (Prestaties). De veronderstelling is dat
succes vervolgens ook invloed heeft op andere positieve uitkomsten voor het land en de
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bevolking (Effecten/impact). Een quote uit de ‘Sportagenda 2017+’ is een goede illustratie
van deze gedachtegang:
Topsportprestaties maken trots en dragen bij aan onze nationale identiteit. Het zorgt voor
verbinding en gemeenschappelijke verhalen. Dat doet niet alleen de mens goed, maar ook
de samenleving. Het rechtvaardigt het streven van noc*nsf naar een permanente plaats in
de top 10 wereldwijd (noc*nsf 2016).
Studies wijzen er inderdaad op dat topsportsucces deels maakbaar is en dat gerichte investeringen in een sterk strategisch beleid tot meer medailles kunnen leiden. Veel minder duidelijk is de literatuur over de maatschappelijke effecten en waarde van de topsport. Het
nut van (de investeringen in) topsport wordt dan ook openlijk ter discussie gesteld en
beleidsmakers voelen toenemende druk om dit gebruik van belastinggeld te rechtvaardigen. Dit stimuleert het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van topsport.
Maatschappelijke betekenis van topsport in de ogen van de Nederlander
In vergelijking met andere sectoren in Nederland, bijvoorbeeld de economie, de democratie en de prestaties in kunst en literatuur, leveren de nationale prestaties in de sport de
grootste bijdrage aan het gevoel van nationale trots – een relatief stabiele indicator van
nationale identificatie (scp 2006). Nationale prestaties op internationale sportevenementen kunnen leiden tot een kleine, kortdurende stijging van het gevoel van nationale
(sport)trots en welbevinden. Dit effect komt met name voor bij sporters, mannen en nietimmigranten (Elling et al. 2014).
De topsportklimaatmetingen laten zien dat de Nederlandse bevolking sinds 1998 in
afnemende mate van mening is dat het winnen van een Olympische medaille of een
wereldkampioenschap door Nederlandse sporters een positieve invloed op hen heeft
(figuur 7.18).
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Figuur 7.18
Mening van de Nederlandse bevolking over de vraag of het winnen van een Olympische medaille of wereldkampioenschap door een Nederlandse topsporter een positieve invloed op hen heeft, 1998, 2005, 2007, 2011
en 2015 (in procenten)
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Een steeds kleiner gedeelte van de Nederlanders is het ermee eens dat Nederland de ambitie moet hebben om in het medailleklassement van de Olympische spelen bij de beste tien
landen te eindigen. In 2007 was 53% van de Nederlanders het ermee eens dat Nederland
bij de beste tien landen moet eindigen, in 2015 was nog maar 42% het daarmee eens. Deze
dalende trend vanaf 2007 doet zich ook voor bij de vraag of de Nederlandse overheid meer
geld voor topsport beschikbaar moet stellen (figuur 7.19). Een vergelijkbare trend doet zich
voor ten aanzien van de vraag of een Olympische medaille net zo waardevol is als een
schooldiploma: in 2007 was 29% van de bevolking het daarmee (enigszins) eens; in 2015
lag dit nog slechts op 12%.
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Figuur 7.19
Mening van de Nederlandse bevolking over de stelling ‘De Nederlanders overheid moet meer geld voor topsport beschikbaar stellen’, 1998, 2005, 2007, 2010 en 2015 (in procenten)
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Maatschappelijke impact van topsport
De waardering van de medailles en de trots op de prestaties van Nederlandse topsporters
geven een indruk van wat topsport ‘doet’ met de Nederlander en zijn van belang bij het
bepalen van het draagvlak voor overheidsuitgaven aan sport. Verondersteld wordt evenwel dat topsport meer effecten heeft, en dat de maatschappelijke waarde ervan groter is
dan de gevoelens van trots en verbondenheid die worden opgeroepen door aansprekende
topsportprestaties van Nederlanders.
Omdat er nog betrekkelijk weinig empirisch onderzoek is verricht naar de maatschappelijke
effecten van topsport (Van Bottenburg 2003; Van Bottenburg et al. 2012a; De Bosscher et
al. 2013) en omdat de beschikbare wetenschappelijke literatuur hierover ambigu is, heeft
de Vrije Universiteit Brussel een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar de maatschappelijke waarde van topsport. Via voorname elektronische wetenschappelijke databases werden 362 artikelen gevonden die hiernaar empirisch onderzoek deden. Dit heeft
geresulteerd in een model met 128 items ondergebracht in 79 subcategorieën, opgedeeld
in potentieel positieve of negatieve impact, die samen de 10 dimensies uitmaken van het
raamwerk ‘Mapping Elite Sports’ potential Societal Impact’ (messi) (tabel 7.9).

168

topsport

169

topsport

integratie
sociale
rechtvaardigheid
inclusie
socioeconomische
gelijkheid
seksisme
exclusie
uitbuiten
discrimineren

potentieel
positieve
impact

tegenstand
& rivaliteit
chauvinisme
schaamte

(nationale)
identiteit
(nationale)
trots
sociaal
leven

2. collectieve
identiteit &
trots

Bron: De Rycke en De Bosscher (2017)

potentieel
negatieve
impact

1. sociale
gelijkheid &
inclusie

categorieën

actoren

corruptie &
fraude
hooliganisme
slechte
voorbeelden

ethiek
symbolisme/
rituelen
fair play
sociaal debat

3. ethiek &
fair play

teleurstelling
falen

plezier
speciale
belevenissen
welbevinden
passie

4. geluk &
passie

gokken
(verslaving)
afkeer
imagoschade
voor sport

fans
celebrities
media
consumptie
sportkennis
esthetiek

5. aantrekkingskracht fans &
media
globalisatie
internationaal
prestige
politieke
kacht
vrede
land/stads
marketing
soft power
internationale
imagoschade
oorlogspropaganda

6. prestige
& imago

druk (fysiek
& mentaal)
blessures
inbreuk op
integriteit
na carrière
depressie
doping

7. levenskwaliteit &
vaardigheden topsporters
voorbeeldfunctie
rolmodel
levenskwaliteit
vaardigheden
roem
ontmoedigi
ngseffect
vertekend
lichaamsbeeld
ongezonde
levensstijl

identificatie
inspiratie
sport
participatie
vrijwilligerswerk
gezondheid

8. sport
participatie
& gezondheid

evenementen atleten & teams successen betrokkenen os/ps, wk’s, nk’s atleten,
voetballers, teams medailles, records, prestaties coaches, sportorganisaties, sponsors

Tabel 7.9
‘Mapping Elite Sports’ potential Societal Impact’ (messi)

economie
sponsordeals
mediarechten
commerciële
activieit
innovatie
associatie
met
schandalen
financiële
kater

9. sponsors
&
commerciël
e activiteit

exploitatiekosten
ecologische
voetafdruk
leefbaarheid
excessieve
investeringen

consumptie
werk–
gelegenheid
toerisme
(sport) infrastructuur
opwaarderen

10. lokale
consumptie
& leefbaarheid

De literatuurstudie geeft inzicht in de gebieden waarop potentieel sprake is van maatschappelijke waarde van topsport, maar maakt ook duidelijk dat er nog weinig wetenschappelijk bewijsmateriaal voorhanden is voor de veronderstelde maatschappelijke uitkomsten van topsport. De rol van topsport in de samenleving zou dus op dit moment
zowel over- als ondergewaardeerd kunnen zijn.
De bereidheid tot investeren in topsportprestaties
Een andere manier om de maatschappelijke waarde van topsport inzichtelijk te maken, is
te kijken wat de bereidheid van de inwoners van een land tot investeren in topsport is. In
feite komt dit neer op een gekwantificeerde draagvlakmeting, met als voordeel dat een
vergelijking kan worden getrokken tussen het bedrag dat de bevolking bereid is uit te trekken voor het topsportbeleid en de feitelijke overheidsuitgaven op dit terrein. Ook een vergelijking met de investeringsbereidheid op andere terreinen is zo mogelijk.
Veel van de gewenste uitkomsten (Effecten) van internationaal topsportsucces (bv. nationale moraal, feel-good-factor en nationale trots) zijn collectieve goederen. Dat wil zeggen
dat consumptie van het goed door de één niet ten koste gaat van consumptie door de
ander (niet-rivaliserend) en dat het onmogelijk is om iemand uit te sluiten van het gebruik
ervan, ook al betaalt degene er niet voor (niet-uitsluitbaar). Internationale sportevenementen ‘produceren’ een zuivere vorm van collectieve goederen (Mitchell et al. 2012). Dat
betekent voor de sportbonden en topsporters dat zij via topsportsuccessen collectieve
goederen als nationale trots en een gevoel van welbevinden produceren waarvoor zij, in
tegenstelling tot producenten van particuliere goederen, geen kosten in rekening kunnen
brengen. Dit gegeven kan een argument zijn voor een rol in de totstandkoming van het collectieve goed door de overheid, in dit geval dus door financiering van topsportbeleid. Het
betreft een ‘potentiële’ rol: het simpele feit dat een goed het karakter heeft van een collectief goed verplicht de overheid immers niet de productie ervan te ondersteunen. De overheid kan een veelheid van collectieve goederen produceren of ondersteunen en zal daarin,
gegeven de altijd beperkte hoeveelheid (belasting)middelen, keuzes moeten maken. Collectieve goederen (waterkering, straatverlichting, bijstand, defensie, rechtspraak, het
Koninklijk Huis, de diplomatie, enz.) moeten in belang gerangschikt worden. Die rangschikking wordt bekrachtigd door het instemmen met de rijksbegroting door het Parlement
(Eerste en Tweede Kamer). Omdat dat gebeurt op basis van een weging van het publieke
belang van de collectieve goederen, is de beoordeling door het Parlement van de maatschappelijke waarde van topsport essentieel. Die beoordeling kan worden beïnvloed door
wetenschappelijke onderbouwing van aantoonbare effecten van topsportsuccessen, maar
ook door het belang dat de bevolking aan topsport toekent en het draagvlak onder de
bevolking voor overheidsinvesteringen in topsport.
Een manier om dat draagvlak te meten (naast er direct naar te vragen, zie hiervoor), is een
hypothetisch scenario te creëren en te vragen ‘Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een
daling van het aantal Olympische medailles te vermijden?’ Op die manier kunnen we een
vergelijkbare situatie creëren als wanneer de collectieve goederen gezien zouden worden
als marktgoederen. Dit is de essentie van de contingente waarderingsmethode (cwm).
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Deze is in 2016 toegepast in een mondiaal onderzoek naar de willingness to pay voor topsportsucces (Funahahi et al. z.j.). Er is een vragenlijst voorgelegd aan een representatieve
populatie van de volwassen bevolking in vijf landen: naast Nederland ook Australië, België,
Japan en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen zijn een subset van de vijftien landen die
hebben deelgenomen aan de Sports Policy-factors Leading to International Sporting Success 2.0
study (De Bosscher et al. 2015). De landen werden geselecteerd op basis van de verschillen
in internationale concurrentiepositie en de verdeling van overheidsfinanciering tussen topsport en breedtesport (De Bosscher et al. 2008), culturele diversiteit (House et al. 2004) en
bereidheid om deel te nemen aan de onderzoekssamenwerking. Respondenten werd
gevraagd aan te geven of ze bereid waren te betalen voor een topsportfonds om te voorkomen dat het aantal gewonnen medailles bij de volgende Olympische Spelen in Tokio zou
halveren in vergelijking met het aantal in Rio de Janeiro. Het scenario dat het aantal
gewonnen medailles met de helft zou dalen als gevolg van het intrekken van financiële
steun van de overheid is gebaseerd op de conclusie dat ongeveer 50% van het medaillesucces zou kunnen worden verklaard door de beleidsmatige inrichting van het topsportklimaat in een land (De Bosscher et al. 2015).
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er grote verschillen zijn tussen de bereidheid om te betalen voor het handhaven van topsportsucces. Het percentage respondenten
dat aangeeft bereid te zijn om met zekerheid te doneren varieerde van 16,7% in België tot
35,0% in het Verenigd Koninkrijk (en 20,2% in Nederland). Nederlanders zijn bereid gemiddeld i$ 2.3 te investeren per persoon, tegenover i$ 11 in het Verenigd Koninkrijk (internationale dollars – i$ – zijn een uitdrukking van de koopkrachtpariteit: een concept dat wordt
gebruikt in de economie om de relatieve waarde van valuta’s te bepalen die gelijk is aan de
koopkracht van elke valuta). Daarmee zijn Nederlanders de meest zuinige respondenten uit
de onderzoeksgroep.
7.6

Slot

Wanneer we de ontwikkelingen op topsportgebied in het kader van het mape-model interpreteren, kunnen we de volgende conclusies trekken. Wat de Middelen betreft, valt op dat
na een periode (1997-2009) van substantiële groei van topsportuitgaven uit collectieve
middelen een stabilisatie is opgetreden (2010-2016), maar dat in 2017 weer een groei van
meer dan 20% is te noteren door stijging van de directe vws-bijdrage (tabel 7.1).
Wat de Activiteiten betreft, laat de vierde topsportklimaatmeting (uitgevoerd in 2015-2016)
zien dat het topsportklimaat – ondanks de gelijkblijvende collectieve uitgaven voor topsport in de twee Olympische cycli voorafgaand aan de Olympische Spelen in Londen en Rio
de Janeiro – in diverse opzichten verder is verbeterd. Dit is vooral zichtbaar in de groei van
het percentage topsporters dat voltijds sport beoefent, de hogere waardering onder topsporters voor de bijdrage van persoonlijke trainers/coaches, de hogere waardering voor de
kwaliteit van trainings- en wedstrijdaccommodaties en de hogere waardering voor het
gevoerde talentherkennings- en talentontwikkelingsbeleid. Daar staat tegenover dat deze
waardering voor het topsportklimaat niet door alle betrokkenen wordt gedeeld. Topspor171
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ters uit de focussporten waarderen het topsportklimaat hoger dan topsporters uit nietfocussporten, en Paralympische topsporters waarderen het topsportklimaat hoger dan
Olympische en niet-Olympische topsporters. Ook zijn topsporters gemiddeld genomen kritischer ten aanzien van bepaalde diensten en faciliteiten die hun worden aangeboden,
zoals fiscale advisering en onkostenvergoedingen. Op verschillende onderdelen blijken
topsporters, coaches en technisch directeuren het topsportklimaat bovendien verschillend
te beoordelen, zoals ten aanzien van de invloed van rtc’s en ntc’s en de beschikbaarheid
en bereikbaarheid van trainings- en wedstrijdaccommodaties.
Wat de Prestaties betreft, kan worden geconstateerd dat de Nederlandse topsporters in de
periode na 2013 succesvoller zijn geworden. De prestaties op de Olympische en Paralympische Zomerspelen zijn min of meer gelijk gebleven, maar wanneer ook de medaillewinst op
de wereldkampioenschappen in Olympische en Paralympische disciplines wordt meegenomen, blijkt dat Nederland in 2018 een substantieel hogere positie inneemt dan vijf jaar eerder het geval was.
Ten aanzien van de Effecten is het lastiger om tot een conclusie te komen. Er zijn geen empirische gegevens voorhanden op basis waarvan de maatschappelijke betekenis en de
publieke waarde van topsport kan worden uitgedrukt; laat staan dat valt na te gaan hoe
deze zich hebben ontwikkeld in de loop der tijd. Wel laten onderzoeksresultaten zien dat
de Nederlandse bevolking minder waarde toekent aan topsport en/of topsportprestaties,
dat sprake is van een toenemende polarisatie onder de bevolking over de vraag of de overheid meer geld beschikbaar moet stellen voor topsport en dat Nederlanders zich ten aanzien van dergelijke investeringen in internationaal vergelijkend perspectief ‘zuinig’ opstellen.
Wat zegt dit over de efficiëntie en effectiviteit van het topsportbeleid? Allereerst valt op dat
het topsportklimaat en het topsportsucces van Nederland grosso modo zijn verbeterd terwijl de in topsport geïnvesteerde middelen min of meer gelijk zijn gebleven. Op basis daarvan kan worden gesteld dat de efficiëntie van het beleid is toegenomen. Het is goed
mogelijk dat dit mede het gevolg is van het focusbeleid dat noc*nsf sinds 2013 heeft
gevoerd: de beschikbare middelen zijn vanaf dat jaar ingezet in topsportprogramma’s met
de grootste kans op sportief succes. Als gevolg van dit focusbeleid hebben sommige bonden hun topsportbudget zien toenemen, terwijl andere sportbonden de inkomsten voor
hun topsportprogramma hebben zien teruglopen of zelfs opdrogen. De prestatieontwikkeling van Nederlandse topsporters in de Olympische en Paralympische disciplines geeft
reden te veronderstellen dat dit focusbeleid per saldo een positieve uitwerking heeft
gehad: met gelijk gebleven uitgaven uit collectieve middelen zijn betere prestaties geleverd.
Of het topsportbeleid daarmee ook effectief is geweest, valt niet te bepalen. Daarvoor
weten we te weinig over de invloed die de behaalde successen hebben gehad op de maatschappelijke betekenissen en de publieke waarde die met het topsportbeleid worden
nagestreefd. De gepresenteerde onderzoeksgegevens laten wel zien dat de waarde die de
Nederlandse bevolking toekent aan topsportsucces afneemt en dat de bevolking steeds
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meer verdeeld raakt over de wenselijkheid van verdere verhoging van de topsportuitgaven.
Alle reden dus om te blijven volgen en analyseren hoe de topsportuitgaven zich verder ontwikkelen, of die leiden tot betere prestaties en wat daarvan de effecten zijn op de beoogde
maatschappelijke betekenissen en publieke waarde.
Noten
1

2

3
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De kostenvergoedingsregeling wordt gefinancierd vanuit de rentebaten van de eerder gedane stortingen. De stortingen zijn eenmalig geweest. Vanwege de tegenvallende rentebaten wordt dit budget jaarlijks aangevuld met een bijdrage van noc*nsf. Echter, ook noc*nsf heeft hiervoor in eerdere jaren te
weinig budget voor gehad. vws heeft steeds incidentele bijdragen moeten doen om de regeling op peil
te kunnen houden. Sinds 2018 (met de extra middelen topsport) neemt vws de volledige financiering
van zowel de kostenvergoeding als het stipendium voor haar rekening.
Centra voor Topsport en Onderwijs zorgen voor optimale randvoorwaarden voor de hoogste nationale
topsportprogramma’s voor senioren en talenten (ook wel senioren-1 genoemd) van bonden. Uniek aan
deze centra is dat op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen kunnen worden gecombineerd
voor meerdere sporten.
Nationale en Regionale Trainingscentra hebben dezelfde uitgangspunten als cto’s, maar dan voor één
sport.
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Het beleven van sport door evenementen, media en
technologie
Paul Hover (Mulier Instituut) en Annet Tiessen-Raaphorst (scp)

8.1

Inleiding

Beleven van sport kan op veel manieren: door te leren en trainen (hoofdstuk 4) en wedstrijden te spelen op recreatief (hoofdstuk 6) of topniveau (hoofdstuk 7), maar ook door
evenementen te bezoeken, sport te volgen via de media en het beoefenen van esports.
Deze laatste vormen van sport komen aan bod in dit hoofdstuk.
In paragraaf 8.2 gaat de aandacht uit naar het bezoeken van evenementen. Paragraaf 8.3
behandelt de organisatie en impact van evenementen. Paragraaf 8.4 gaat over het volgen
van sport via de diverse media: internet, televisie en kranten en tijdschriften. Vervolgens
wordt in paragraaf 8.5 ingegaan op de mogelijkheden die (nieuwe) technologie biedt voor
(nieuwe) vormen van beleven van sport, in het bijzonder het toegenomen gebruik van apps
en de opkomst van esports. Hier komen we op de vervagende grenzen tussen het volgen
en het beoefenen van sport.
8.2

Belangstelling voor en gedrag rondom sportevenementen

Bezoek van sportwedstrijden en -evenementen
Nederland kent een groot aanbod van sportwedstrijden en -evenementen. Er zijn deelnemers- en bezoekersevenementen, eenmalige en jaarlijks terugkerende evenementen
en wekelijks gehouden competitiewedstrijden, eendaagse en meerdaagse evenementen,
top- en/of breedtesportevenementen en evenementen met lokale dan wel internationale
uitstraling (Hover en Stam 2017). Alles bij elkaar zijn dat er jaarlijks honderdduizenden,
waarvan het gros kleinschalig is. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 600 omvangrijke
sportevenementen georganiseerd (Respons 2014, 2015, 2016). Hierbij zijn de wekelijkse
competitiewedstrijden (professioneel, semiprofessioneel en amateur) buiten beschouwing
gelaten (waaronder ongeveer 700.000 wedstrijden in het amateurvoetbal) en zijn breedtesportevenementen alleen geteld bij minimaal 5.000 bezoekers. De grote en kleine sportevenementen trekken jaarlijks miljoenen Nederlanders aan, als bezoeker, deelnemer, vrijwilliger of anderszins.
In 2016 gaf 20% van de Nederlanders aan minstens eens per maand een sportwedstrijd of
-evenement te bezoeken (figuur 8.1).1 Dit zou betekenen dat meer dan 3 miljoen mensen
regelmatig langs de lijn staan, tegen dranghekken hangen of op de tribune zitten. Terugkijkend op de afgelopen jaren blijkt de populariteit van het bezoek niet noemenswaardig veranderd. De diverse onderzoeken verschillen wel in het aandeel Nederlanders dat af en toe
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of regelmatiger een wedstrijd bezoekt, maar laten vooral stabiliteit zien. Het bezoek van
sportevenementen is minder populair dan andere uithuizige vormen van vrijetijdsbesteding: uitgaan (91% van de Nederlanders heeft dit gedaan), buitenrecreatie (wandelen, fietsen: 87%) en funshoppen (83%) zijn de populairste uitjes (nrit/cbs 2017).
Figuur 8.1
Bezoek aan sportwedstrijden en/of -evenementen, Nederlandse bevolking, 2000-2017 (in procenten)
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TBOa-vragenlijst (wel eens)
TBOa-dagboek (in referentieweek)
VTOb (minimaal eens per jaar)
VTOb (maandelijks of vaker) = kernindicator
CVTOc (minimaal eens per jaar)

a
b
c

tbo: 12 jaar en ouder, dagboekregistratie (afgelopen week) en vragenlijst (afgelopen 12 maanden).
vto: 12 jaar en ouder, frequentie in afgelopen 12 maanden.
cvto: 0 jaar en ouder, sportwedstrijd of -evenement bezocht in de afgelopen 12 maanden.

Bron: scp (tbo’00, ’05); scp/cbs (tbo’06, ’11, ’16); scp/cbs (vto’12, ’14, ’16); nrit (cvto’04-’15)

Bezoekers van sportwedstrijden of -evenementen zijn vaak jongeren of volwassenen van
middelbare leeftijd, vaker mannen dan vrouwen en iets vaker hoger opgeleiden, zo blijkt
uit analyses op basis van de Vrijetijdsomnibus van scp en cbs. Volwassenen met kinderen
in de schoolleeftijd bezoeken vaak een wedstrijd, waarschijnlijk in veel gevallen die van
hun eigen kind (vzinfo.nl 2018).2 Het vaakst bezoekt men voetbalwedstrijden (59% van de
mensen die een wedstrijd hebben bezocht, geeft aan deze sport gezien te hebben),
gevolgd door hockey (10%), tennis (9%) en hardlopen (7%). Alleen van veldvoetbal is
bekend welke soort wedstrijd bezocht is: de helft van de bezoekers (49%) ging alleen naar
het amateurvoetbal, een vijfde bezocht alleen betaald voetbal (22%) en de rest bezocht
voetbalwedstrijden op beide niveaus (29%).
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Registratie van bezoekersaantallen van wedstrijden of evenementen met betaalde toegang
laat zien dat twee niet aan competitie gerelateerde voetbalwedstrijden ook bij de top tien
in Nederland in 2015 horen: die om de Johan Cruyff Schaal en de bekerfinale (tabel 8.1).
Andere veel bezochte evenementen betreffen andere sporten en zijn ook vaker meerdaags.
Zo trok de tt in Assen in 2015 in 3 dagen 142 duizend bezoeken en was daarmee in termen
van het aantal bezoeken het grootste evenement met betaalde toegang. Het tennistoernooi in Rotterdam en het wk beachvolleybal volgden met beide 110 duizend bezoeken. Ook
paardensportevenementen zijn goed bezocht, met zes evenementen in de top tien.
Tabel 8.1
Top tien sportevenementen met betaalde toegang naar bezoek, 2015 (× 1000)
positie

evenement

sport

plaats

1
2

Dutch tt Assen
abn amro World Tennis Tournament
wk Beachvolleybal
Indoor Brabant
csi-Twente Internationaal Concours
Hippique
Military Boekelo Enschede
Ricoh Open
Jumping Amsterdam
Johan Cruyff Schaal
Historic Grand Prix Zandvoort
knvb Beker finale
chio Rotterdam
Outdoor Brabant

motorsport
tennis
beachvolleybal
paardensport
paardensport

Assen
Rotterdam
Diverse steden
’s-Hertogenbosch
Geesteren

paardensport
tennis
paardensport
voetbal
autosport
voetbal
paardensport
paardensport

Enschede
Rosmalen
Amsterdam
Amsterdam
Zandvoort
Rotterdam
Rotterdam
Breda

3
4
5
6
7
8
9
10

bezoeken
142
110
110
70
65
63
57
55
53
53
52
50
50

Bron: Respons 2016

Naast evenementen waarvoor betaald moet worden, zijn er vele sportevenementen die
voor bezoekers gratis toegankelijk zijn. De top drie van 2015 bestond volgens Respons
(2016) uit de start van de Tour de France in Utrecht (geschat: 970.000 bezoeken), de nn
Marathon van Rotterdam (955.000 bezoeken) en de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen (800.000 bezoeken). Het geschatte aantal bezoeken bij gratis toegankelijke evenementen is voor een belangrijk deel gebaseerd op opgaven van organisatoren,
die dat aantal niet altijd goed kunnen onderbouwen. In de eerste helft van 2018 is, onder
meer door de partijen aangesloten bij de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (wesp)3,
verkend op welke wijze het aantal bezoekers beter gemeten dan wel geobjectiveerd kan
worden.
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Bezoek betaald voetbal
De competitiewedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal trokken in het seizoen
2016/’17 in totaal 7,4 miljoen bezoeken verdeeld over 708 wedstrijden. Gemiddeld zaten er
per wedstrijd ruim 10.000 mensen in het stadion. De wedstrijd met de meeste toeschouwers was Ajax-psv, met 52 duizend bezoekers. Deze aantallen hangen uiteraard samen met
de stadioncapaciteit (de Arena is de grootste met 54.000 plaatsen), maar ook met de aantrekkelijkheid van de wedstrijd en het tijdstip en de dag waarop gespeeld wordt. Veel voetbalsupporters kopen een seizoenkaart. In het seizoen 2016/’17 was de bezettingsgraad van
de stadioncapaciteit door seizoenkaarthouders in de Eredivisie 54% en in de Jupiler League
21%. Omdat niet elke wedstrijd uitverkocht was, is het aandeel seizoenkaarthouders
gemiddeld over alle wedstrijden hoger, namelijk 66% in de Eredivisie en 49% in de Jupiler
League (mondelinge opgave knvb Expertise). Gemiddeld hebben voetbalclubs in Nederland een verloop van 15% met de seizoenkaarten en is de nieuwe aanwas 12% tot 14%. Dit
betekent dat het totaal aan seizoenkaarten langzaam maar zeker afneemt (Sportsalliance
2017).
Figuur 8.2
Bezoeken aan betaaldvoetbalwedstrijden, seizoenen 2000/’01-2017/’18 (in absolute aantallen × 1000)
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Het aantal clubs in deze divisie wisselt en daarmee ook het aantal wedstrijden: tot en met 2002/’03
achttien clubs, 2003 en 2004 negentien clubs, 2005/’06-2009/’10 twintig clubs, daarna achttien clubs.
Gedurende de seizoenen 2009/’10 en 2012/’13 gingen twee clubs failliet.

Bron: ecv/knvb Expertise en ced/knvb Expertise (2000-2018)
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Seizoenkaart- en clubkaarthouders vinden de sfeer in het stadion het belangrijkste aspect
van stadionbezoek (knvb Expertise 2018). De aantrekkelijkheid van de wedstrijd staat op
de tweede plek, gevolgd door veiligheid, faciliteiten en catering. Clubs geven steeds meer
gehoor aan wensen van bezoekers door bijvoorbeeld beschikbaarheid van wifi, videoschermen waarop wedstrijdbeelden terug te zien zijn, op fansegmenten afgestemde inrichting
van het stadion, diversiteit in betaalmethoden bij de catering en in-seat catering.
Politie-inzet betaaldvoetbalwedstrijden
Alhoewel veel voetbalsupporters zich keurig gedragen en plezier beleven aan het bezoeken
van een wedstrijd, is de politie nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden. De politie-inzet bij betaaldvoetbalwedstrijden wordt geregistreerd door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (civ), van andere grote evenementen is hier landelijk geen zicht
op. Volgens het civ (2017) was de politie in het seizoen 2016/’17 gemiddeld 378 uur per
wedstrijd actief (figuur 8.3). De inzet van de politie verschilt per seizoen, wat wellicht
samenhangt met de deelname van clubs in competities (Ajax was in het seizoen 2016/’17
Europa League finalist) en het belang c.q. sportief niveau van een wedstrijd (vgl. Champions League versus Jupiler League (civ 2017)). In het seizoen 2016/’17 zijn 774 incidenten
geregistreerd, iets meer dan één per wedstrijd (figuur 8.3). Ook dit aantal fluctueert over de
seizoenen. Wat betreft de aard van de incidenten komt het afsteken van vuurwerk het
meest voor, zowel binnen als buiten het stadion.
Figuur 8.3
Aan voetbal gerelateerde politie-inzet (aantal uren per seizoen × 1.000), gemiddeld aantal uren inzet per
wedstrijd en aantal geregistreerde incidenten, seizoenen 2012/’13-2016/’17
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In vergelijking met de ons omringende landen is de politie-inzet hier gemiddeld. In Nederland worden gemiddeld 47 politiemensen per wedstrijd ingezet; in Duitsland zijn dit 305
agenten, in Italië 96 en in Ierland 5. Het aantal incidenten per wedstrijd is in Nederland
beperkt (0,98) in vergelijking met Duitsland (7,68) en België (1,39) (civ 2016). De kosten van
deze inzet in Nederland worden geschat op 15,4 miljoen euro voor de overheid, wat neerkomt op gemiddeld 19 duizend euro per wedstrijd. Tegenover dit kostenplaatje staat een
maatschappelijke waarde van voetbal (zoals een groot sociaal netwerk en een bijdrage aan
onze samenleving), geschat op 1,3 miljard euro (PwC 2015), die echter niet bij de overheid
als inkomsten terugkomt.
Wangedrag bezoekers en deelnemers andere sportwedstrijden en -evenementen
Niet alleen in het betaald voetbal misdragen bezoekers zich soms, ook in het amateurvoetbal en bij andere sportwedstrijden en -evenementen kunnen bezoekers en sporters ongewenst gedrag laten zien. Volgens Romijn en Van Kalmthout (2017) zijn de aandacht voor en
het bewustzijn van ongewenst gedrag in de sport gegroeid sinds de start van het programma ‘Veilig Sport Klimaat’ (vsk) in 2011 (zie paragraaf 3.2). Zo meldt de knvb dat het
aantal excessen in het amateurvoetbal is afgenomen van 485 in het seizoen 2011/’12 naar
184 in het seizoen 2016/’17. Ook buiten het voetbal is de aandacht voor ongewenst gedrag
toegenomen; 57% van de bestuurders van verenigingen was in 2017 naar eigen zeggen
actief met het voorkomen van ongewenst gedrag, tegen 46% in 2013. Meer dan 10 duizend
verenigingen hebben één of meer vsk-producten afgenomen (Romijn en Van Kalmthout
2017).
Voor het volgen van de ontwikkelingen ten behoeve van het sportbeleid zijn twee kernindicatoren opgesteld met betrekking tot wangedrag en ervaren veiligheid (tabel 8.2). In
2016 was circa een derde van de sporters en wedstrijdbezoekers getuige van wangedrag in
de sport. In dat jaar voelde driekwart van die groep zich veilig op en rondom de sportvelden. Alleen de eerste indicator laat een verbetering zien sinds 2012.
Tabel 8.2
Meemaken of getuige zijn van wangedrag in de sport en gevoel van veiligheid, sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder, 2012-2016 (in procenten)

meemaken of getuige zijn van wangedrag in de sport
zich veilig voelen op en rondom sportwedstrijden

2012

2014

2016

38
73

38
76

34
75

Bron: scp/cbs (vto’12, ’14, ’16)
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8.3

Organisatie en impact van evenementen

Toonaangevende sportevenementensteden en -landen
Aan het begin van de twintigste eeuw vonden de meeste internationale sportevenementen
plaats waar de sport is ‘uitgevonden’: in Europa (Van Bottenburg 1994). Als gevolg van toenemende internationale concurrentie om organisatierechten van grote internationale
sportevenementen is sinds die tijd een proces van geografische spreiding op gang gekomen. Europa heeft aan marktaandeel ingeboet en zijn het podium gaan delen met andere
continenten, met name Noord- en Zuid-Amerika (Borgers et al. 2013; Hover et al. 2016b).
De Olympische en Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en de fifa World Cup in
Zuid-Afrika in 2010 waren de eerste op respectievelijk het Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse
continent en illustreren de internationalisering.
Tabel 8.3
Global Sports Cities Index en Global Sports Nations Index 2011-2024, per april 2017 (indexscore)
positie

Global Sports Cities
stad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Global Sports Nations
score

Londen
Rio de Janeiro
Tokio
Moskou
Doha
Parijs
Boedapest
Kopenhagen
Peking
Kazan
Sotsji
Bakoe
Helsinki
Glasgow
PyeongChang
Innsbruck
Rotterdam
Auckland
Nanjing
Edmonton

18.695
16.632
16.163
13.123
12.068
10.935
9.812
7.151
7.135
6.226
5.695
5.633
5.627
5.490
5.274
5.169
5.059
5.045
4.939
4.925

land
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Rusland
China
Canada
Japan
Duitsland
Italië
Frankrijk
Brazilië
Oostenrijk
Korea
Spanje
Denemarken
Nederland
Zwitserland
Qatar
Zweden
Australië
Hongarije

score
40.555
39.055
34.287
33.904
31.585
28.770
28.609
24.708
23.237
22.445
21.004
20.957
20.648
16.661
16.497
15.160
14.459
13.978
13.674
11.405

Bron: Sportcal 2017, 2018

Om aan te geven welke steden en landen investeren in (top)sportevenementen zijn de Global Sports Cities Index en de Global Sports Nations Index opgesteld, gebaseerd op het aantal, de grootte en het type evenementen en de (verwachte) impact ervan (tabel 8.3). Londen, Rio de Janeiro en Tokio voeren de lijst van ‘topsportsteden’ aan. Rotterdam nam in
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2017 de zeventiende positie in, gevolgd door Amsterdam (positie 46), Den Haag (positie
60) en Heerenveen (positie 65) (Sportcal 2016). In de landenindex staat Nederland op een
vijftiende plek. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland vormen in 2017 de
top drie. Uit de lijst is op te maken dat de organisatie van de Olympische en Paralympische
Spelen zwaar meeweegt.
Draagvlak voor evenementen
Hoe kijkt de Nederlandse bevolking aan tegen het organiseren van grote internationale
sportevenementen in Nederland? Ruim de helft van de bevolking van 18 jaar en ouder
vindt dit belangrijk, tegelijkertijd heeft een derde van de bevolking er geen mening over en
vindt 16% het niet belangrijk (tabel 8.4). De steun voor het organiseren is onder groepen
die sporten of daarmee affiniteit hebben, zoals vrijwilligers in de sport, hoger dan bij groepen die minder bij de sport betrokken zijn (niet in tabel). In 2014 vond bijna een kwart van
de bevolking dat de overheid geld beschikbaar moet stellen om grote sportevenementen
naar Nederland te halen, maar was de helft van de bevolking het hiermee oneens. Ook op
dit punt is het aandeel onder sporters relatief hoog. In vergelijking met 2006 is de steun
voor een financiële overheidsbijdrage aan sportevenementen in 2014 met 14 procentpunten gedaald en is het aandeel mensen dat hieraan geen overheidsgeld wil spenderen met
9 procentpunten gestegen. Deze omslag heeft tussen 2008 en 2010 plaatsgevonden.4
Het is gissen naar de oorzaak ervan, mogelijk heeft de economische recessie hierbij een rol
gespeeld.
Tabel 8.4
Draagvlak voor topsportevenementen, Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2006-2016 (in procenten)

het is belangrijk dat er in Nederland grote
internationale sportevenementen
georganiseerd worden, zoals Europese of
wereldkampioenschappen of starts van grote
wielerrondes
eens
oneens
geen mening/niet mee eens of oneens
de overheid moet geld beschikbaar stellen
om grote sportevenementen naar Nederland
te halen
eens
oneens
geen mening/niet mee eens of oneens
*

2006

2008

2010

2012

2014

2016

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

53
15
32

52
16
32

37
42
21

37
43
20

22
55
23

23
50
27

23
51
26

Voor deze jaren zijn geen gegevens over deze stelling beschikbaar.

Bron: scp/cbs (vto’14,’16); scp (cv’06-14)
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Te verwachten is dat de bevolkingssteun voor het investeren van belastinggeld samenhangt met het sportevenement in kwestie en met de mate waarin die investering in de pas
loopt met de strategische beleidsagenda van stad en land. In 2012, ten tijde van het Olympisch Plan 2028 (volgens voorstanders het ‘Masterplan voor Nederland’), vond slechts 16%
van de bevolking het redelijk dat de belastingbetaler gevraagd werd een financiële bijdrage
te leveren om de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland mogelijk te maken en vond 49% dit helemaal niet redelijk. Bijna een derde van de volwassen Nederlanders stond positief tegenover de organisatie van het mega-evenement,
iets meer dan een derde had hierover geen mening en ook iets meer dan een derde stond
er negatief tegenover (Elling en Van Rens 2012). Er zijn ook voorbeelden van sportevenementen die op bredere steun kunnen rekenen. Zo steunde bijna de helft van de bevolking
van de provincies Utrecht en Brabant een initiatief voor de organisatie van de Vuelta in
2020 in hun provincie (bmc Advies 2018). Als gemeente-inwoners echter gemeentelijke
investeringen in de sport tegen elkaar moeten afwegen, komen topsport(evenementen) er
minder goed van af (Hoeijmakers en Hoekman 2018); men ziet dan liever gemeentelijk geld
richting schoolzwemmen gaan.
Inkomstenbronnen voor evenementen
Sportevenementen bieden overheden en commerciële partijen in potentie aantrekkelijke
mogelijkheden. Het ministerie van vws, maar ook vele gemeenten en sommige provincies
(o.a. Brabant, Gelderland, Limburg) verlenen financiële steun aan sportevenementen vanuit de gedachte dat die investering bijdraagt aan het realiseren van hun beleidsdoelen,
bijvoorbeeld op het gebied van citymarketing of het bevorderen van een vitale leefstijl.
Het ministerie van vws stimuleert de organisatie van topsportevenementen in Nederland
onder andere door het verstrekken van subsidies (zie ook hoofdstuk 3). De minister heeft
daarmee tot doel het internationale aanzien van Nederland te vergroten, bezoekers te
trekken, media-aandacht te genereren en een positieve economische en maatschappelijke
impact te realiseren (vws 2013; aef 2017). Tussen 2011 en 2016 fluctueerden de jaarlijkse uitgaven van het ministerie volgens aef (2017) tussen 4,5 miljoen euro (2013) en circa 9 miljoen euro (2011).5 Het aandeel van de ministeriële uitgaven aan sportevenementen van het
sportbudget varieert tussen 3,5% en 7,7%.
Ook het bedrijfsleven sluit partnerships met organisatoren van sportevenementen. Daarmee krijgen bedrijven bijvoorbeeld toegang tot interessante doelgroepen en hopen zij de
vruchten plukken van de associatie met sport. In plaats van sponsoring, die connotaties als
hobbyisme en verspilling oproept, wordt soms gesproken over partnership marketing,
waarmee het wederzijdse voordeel duidelijker tot uiting komt (Beerthuizen 2014). In sponsoring (ook buiten de sport), sportsponsoring en sportevenementensponsoring werd volgens SponsorMaps (2018) in 2017 respectievelijk 755 miljoen euro, 425 miljoen euro en
52 miljoen euro geïnvesteerd, exclusief activatie.6 De sport(evenementen)sponsoring
betreft de niet-reguliere sportevenementen. Hierbij is zowel sponsoring in geld als sponsoring in producten en diensten meegenomen (de waarde van deze zogenoemde in-kind bij182
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dragen is in geld uitgedrukt).7 Voor deze drie bedragen geldt dat het de laagste zijn van de
afgelopen acht jaar (figuur 8.4). De uitgaven aan sportevenementensponsoring hangen
samen met het aanbod van sportevenementen in Nederland in het betreffende jaar: een
jaar met meerdere grote internationale sportevenementen stuwt de uitgaven logischerwijs
op. Zonder de Tourstart in Utrecht in 2015 lagen de uitgaven aan sportevenementensponsoring in dat jaar bijvoorbeeld bijna 7 miljoen euro lager (zie ook Hover en Bakker 2015; Van
Bottenburg et al. 2015).
Figuur 8.4
Uitgaven aan sponsoring, sportsponsoring en sportevenementensponsoring, exclusief activatiebudgetten,
2010-2017 (in miljoenen euro’s)
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Bron: Straatmeijer en Hover 2013; SponsorMaps 2018

Cijfers over sportevenementensponsoring van voor 2010 zijn niet voorhanden. Wel is zicht
op de ontwikkeling van sportsponsoring in de afgelopen decennia, waaruit blijkt dat sportsponsoring een grote vlucht heeft genomen. De omvang van sportsponsoring, exclusief
bartering (bijdrage middels diensten en producten), werd in 1980, 1985, 1990 en 1995
geschat op respectievelijk 45 miljoen euro, 114 miljoen euro, 182 miljoen euro en 227 miljoen euro (Oldenboom et al. 1996).8
De verhouding tussen publieke en private financiering verschilt sterk tussen sportevenementen. Dit hangt mede samen met het type evenement en de ruimte die een evenementenorganisatie van de rechtenhouder (internationale sportfederatie) krijgt om lokale private sponsors aan zich te verbinden. De Nederlandse Sportraad adviseerde in het voorjaar
van 2018 om het bedrijfsleven beter bij sportevenementen te betrekken en hiervoor fiscale
maatregelen te treffen (Nederlandse Sportraad 2018b). Een voorbeeld daarvan is het
advies aan het kabinet om grote sportevenementen zonder winstoogmerk te beschouwen
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als algemeen nut beogende instellingen, hetgeen giften van private partijen kan bevorderen.
Organisatie van sportevenementen als bedrijfstak
Bij de organisatie van sportevenementen in Nederland kunnen veel verschillende organisaties en personen betrokken zijn. Zeker sportevenementen die worden georganiseerd door
professionals en die een bovenregionale betekenis hebben, zijn vaak publiek-private
samenwerkingsvormen. Daarnaast zijn vrijwilligers vaak onmisbaar (zij worden niet voor
niets ook wel event makers genoemd), net als sportbonden, -verenigingen, onderwijs- en
welzijnsinstellingen. De capaciteit om sportevenementen te organiseren en de sportevenementenkalender in Nederland behoren tot het nationaal aanwezige sportkapitaal
(zie hoofdstuk 1) en de sportinfrastructuur (hoofdstuk 5).
Figuur 8.5
Vestigingen van bedrijven actief in bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’ (sbi 93195), 2007-2018 (in
absolute aantallen)
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Begin 2018 waren er volgens het cbs 1.580 vestigingen van bedrijven die sportevenementen organiseren, waarbij ruim acht op de tien bedrijven een eenmanszaak was (figuur 8.5).9
Afgemeten aan de ontwikkeling van het aantal bedrijven is de bedrijvigheid in de afgelopen jaren toegenomen. In 2018 was het aantal bedrijven dat sportevenemeneten organiseert 78 procentpunten hoger dan in 2007 (890 bedrijven). De meeste vestigingen zijn te
vinden in Noord-Holland (330), Zuid-Holland (265) en Gelderland (205) (niet in figuur).
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Het aantal werkzame personen bij deze bedrijven werd in 2013 door Straatmeijer en Hover
(2013) geschat op circa 4.000. Wanneer de groei van het aantal bedrijven in ogenschouw
wordt genomen, kan dat aantal in 2018 middels trendextrapolatie worden geraamd op
circa 4.800 personen, exclusief de (grootschalige) onbezoldigde arbeid (niet in figuur).
Economische en maatschappelijke impact10
Een belangrijke legitimering van het financieel steunen door de overheid van nationale (en
provinciale en lokale) evenementen is de beoogde bijdrage aan de realisatie van economische of maatschappelijke (beleids)doelen. Zowel in publieke als in private kringen zijn veelgehoorde motieven om te investeren in internationale (top)sportevenementen dat die ‘een
regio op de kaart zetten’, de economie aanjagen en meer in het algemeen positief bijdragen aan het leef- en werkklimaat. Het afgelopen decennium is er meer aandacht gekomen
voor de economische impact van sportevenementen en het oordeel dat bezoekers over
evenementen vellen. Onderzoek laat zien dat bezoekers van grote sportevenementen in
Nederland doorgaans tevreden zijn over hun ervaringen: rapportcijfers variëren van 7,7 tot
en met 8,4 (tabel 8.5). De lokale economische impact loopt veelal in de miljoenen euro’s.11
Tabel 8.5
Gemiddeld rapportcijfer bezoekers sportevenementen en economische impact (in rapportcijfers en miljoenen euro’s)

sportevenement

jaar

gemiddeld
rapportcijfer
bezoekers

Tourstart Utrecht
ek Atletiek Amsterdam
Giro Gelderland
Tourstart Rotterdam
eyof Utrecht
Volvo Ocean Race Festival
Vueltastart Drenthe

2015
2016
2016
2010
2013
2015
2009

8,4
8,2
8,1
8,0
8,0
7,8
7,7

economische impact
(in miljoenen euro's)
23,0
7,8
8,4
20,1
4,8
2,8
5,3

regio van economische
impact
gemeente Utrecht
gemeente Amsterdam
provincie Gelderland
gemeente Rotterdam
gemeente Utrecht
gemeente Den Haag
provincie Drenthe

Bron: Hover en Bakker 2015; Hover et al. 2016a; Dijk et al. 2016; Vogelaar 2010; Breedveld et al. 2014;
Van Herpen et al. 2015; Van Gool et al. 2009

Door de fever of expectations (Mean et al. 2004) ten aanzien van het realiseren van beleidsdoelen met sportevenementen worden sportevenementen veelvuldig in één adem
genoemd met het creëren van impact en legacy. Geheel probleemloos is dit niet, want de
verwachte effecten worden lang niet altijd gerealiseerd en/of niet aangetoond. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in opbouwen van meer kennis over sportevenementen (bv. door
sportevenementenonderzoek onder leiding van de wesp, ontwikkeling van een modelaanpak en platformoverleg van het netwerk Kracht van Sportevenementen). Desalniettemin
wordt gesignaleerd dat de kennisinfrastructuur ten aanzien van sportevenementen niet is
meegegroeid met de toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema
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(o.a. Nederlandse Sportraad 2017). Er is geen sprake van stelselmatige dataverzameling en
monitoring en evenmin van wetenschappelijke verdieping. Bij kennisvragers is niet of
nauwelijks budget voor onderzoek, noch in geld noch in tijd. Bovendien zijn onderzoek en
beleid/praktijk weinig bij elkaar betrokken (Breedveld en Hover 2016).
Impact evenementen op sportdeelname
Niet zelden wordt bij de organisatie van (top)sportevenementen ingezet op het verhogen
van de deelname aan een tak van sport of aan sporten in het algemeen. Empirisch bewijs
hiervoor is schaars (Van Bottenburg 2003; Breedveld 2014; Frawley 2013; Van Bottenburg et
al. 2012). Sportevenementen blijken vooral (ex-)sporters aan te spreken om weer te beginnen, te wisselen van sporttak of vaker te gaan sporten (Weed 2009; Ramchandani et al.
2015). Bij relatief kleine sporten met groeipotentie en opnamecapaciteit (geen wachtlijsten
bij verenigingen) kunnen evenementen of Nederlandse medailles wel een katalyserend
effect sorteren, zeker als er veel media-aandacht voor het evenement is. Tijdens een evenement specifiek inzetten op het aantrekken van potentiële sporters vergroot de kansen
op succes (o.a. Chalip 2004). Het is echter geen garantie, zo leert de ervaring rond de Olympische Spelen in Londen 2012, waar de sportbonden die van de nationale overheid de
hoogste budgetten kregen om sporters aan zich te verbinden met de grootste krimp van
beoefenaren kampten (Harris 2017; zie ook Hughes 2013).
Figuur 8.6
Mate waarin deelnemers aan sportevenementen als gevolg van hun deelname gestimuleerd worden om
vaker te gaan sporten of bewegen (in procenten)
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Bron: Mulier Instituut (Nationaal Sportonderzoek 2017)
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8.4

Volgen van sport via media

Ook het onderscheid tussen evenementen waaraan men zelf kan meedoen en evenementen die men alleen kan beleven als bezoeker is relevant. Een topsportevenement in eigen
land waarbij Nederlandse topsporters medailles winnen, heeft mogelijkerwijs meer kans
om positief bij te dragen aan een groei van de sportdeelname dan buitenlandse evenementen zonder nationale successen (Hover en Slender 2018). Ook evenementen waaraan
men zelf kan meedoen, lijken meer kans te bieden om sportdeelname te stimuleren (Hover
en Hoeijmakers 2018). Twee op de drie deelnemers aan wielren-, hardloop- of wandelevenementen geeft aan door evenementen (meer) actief te zijn geworden (figuur 8.6).12
Sport volgen via internet
Via de media kan het publiek 24/7 sportuitslagen en reportages volgen. Bijna twee derde
van de bevolking volgt sport in elk geval eens per week via één of meerdere mediavormen
(figuur 8.7). Hierin is de afgelopen paar jaar weinig verandering te zien. Wel is duidelijk dat
de rol van internet steeds groter wordt. Dat is niet vreemd, want 86% van de Nederlanders
gebruikt bijna dagelijks internet (zie hoofdstuk 2). In 2012 volgde 28% van de bevolking
wekelijks sport via internet, in 2016 was dat 36%. Desondanks bleef men sport evenveel
volgen via tv of radio; het volgen van sport via kranten of tijdschriften liet wel een beperkte
teruggang zien.
Sport volgen via de media blijft grotendeels een mannending: 71% van de mannen doet dit
wekelijks of vaker, terwijl dat bij vrouwen 46% is (niet in figuur). Een andere belangrijke
factor is leeftijd: hoe ouder, hoe groter het aandeel dat via de media sport volgt. Van de
6-11-jarigen informeert 47% zich wekelijks via de media over sport, bij de 65-79-jarigen is
dit het hoogst: 72%. Een laatste bepalende factor vormt de gezondheid: gezondere mensen doen niet alleen vaker aan sport (zie hoofdstuk 6), maar volgen sport ook intensiever
via de media. Wanneer we onderscheid maken naar de vier vormen van mediagebruik, dan
blijken bij alle vier geslacht en leeftijd bepalende determinanten te zijn, ook gecorrigeerd
voor andere kenmerken.
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Figuur 8.7
Volgen van sport via radio, televisie, geschreven media of internet, bevolking 6 jaar en ouder, 2012-2016 (in
procenten)
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Sport volgen op televisie
Ondanks de opkomst van internet blijft sport kijken via de televisie populair. In de even
jaren, waarin Olympische en Paralympische Spelen en internationale voetbaltoernooien
van de mannen plaatsvinden, vormen sportprogramma’s het grootste deel van de top
honderd meest bekeken televisieprogramma’s. Andere kijkcijferkanonnen zijn bijvoorbeeld
uitzendingen over Koningsdag en Dodenherdenking, het Eurovisiesongfestival, Boer zoekt
vrouw en The Voice. In de oneven jaren, waarin de genoemde sportevenementen niet plaatsvinden, is het aandeel in de top honderd lager. In figuur 8.8 valt 2016 in dat opzicht wel op:
toen vonden de Olympische Spelen in Rio plaats, maar is in vergelijking met andere even
jaren zowel het aantal sportprogramma’s in de top honderd als het aantal kijkers laag. Een
mogelijke verklaring vormt de afwezigheid van Oranje op het ek voetbal, al bestond de
helft van de top tien best bekeken televisieprogramma’s volgens de Stichting KijkOnderzoek nog steeds uit ek-wedstrijden (met nog altijd 3,4 tot 4,2 miljoen kijkers).
De combinatie van televisie en internet ontwikkelt zich ook steeds verder: internationale
sportevenementen worden frequent op een second screen uitgezonden waarbij de vele interactiemogelijkheden kunnen leiden tot tienduizenden berichten op sociale media en zo een
miljoenenpubliek bereiken (Hover et al. 2018).
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Figuur 8.8
Aandeel sportprogramma’s bij top honderd best bekeken programma’s (linker y-as, in procenten) en totale
aantal kijkers (rechter y-as, in miljoenen), even ‘sportjaren’ in groen, oneven ‘sportjaren’ in blauw,
2004-2017
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Lezen over sport
Bijna een derde van de Nederlanders leest wekelijks of vaker over sport in kranten of tijdschriften. Hierin is de afgelopen paar jaar een kleine teruggang te zien. De sport staat
daarin niet alleen, want leesonderzoek laat zien dat Nederlanders in de afgelopen decennia
in het algemeen minder zijn gaan lezen in hun vrije tijd (Wennekers et al. 2018; zie ook
hoofdstuk 2). De verkoop van boeken over sport laat sinds 2010 wel een stijgende lijn zien
volgens de lijsten van de 100 meest verkochte boeken per jaar van het cpnb (nrc Handelsblad 2017a). In 2010 stond daarin één sportboek in, in 2013 waren dat er vijf en in 2016 acht.
Deze ontwikkeling past in de groeiende populariteit van non-fictieboeken in het algemeen.
In de top honderd van 2017 stonden vijf boeken over sport, die op één na allemaal gerelateerd waren aan voetbal (cpnb 2018).
In veel kranten is het sportkatern een vast onderdeel, dat grotendeels over voetbal of
andere vaak door mannen beoefende sporten gaat (o.a. Prange en Oosterbaan 2017). De
oplage van dagbladen loopt al jaren terug, maar de online versies worden wel populairder
(nrc Handelsblad 2017b). De oplagecijfers van sporttijdschriften laten zien dat er in 2017
228 duizend sporttijdschriften zijn verkocht. Voetbal International kende de grootste oplage
(69 duizend per jaar), gevolgd door Magazine Wandel.nl (42 duizend), Helden Magazine
(39 duizend) en Runner’s World (37 duizend). In totaal besloeg de tijdschriftenmarkt in
Nederland een betaalde oplage van 11,4 miljoen exemplaren per jaar (nommedia 2018).
Ook hier is een sterke daling te zien ten opzichte van het begin van deze eeuw, toen de
tijdschriftenmarkt als geheel nog een betaalde oplage besloeg van 24 miljoen tijdschriften
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per jaar. Ter vergelijk: Voetbal International werd in 2000 nog 188 duizend keer gedrukt en
verkocht.
8.5

Beleving met en door technologie

Elektronische hulpmiddelen tijdens sportbeoefening
Elektronische hulpmiddelen als smartwatches, activity trackers en sportapps hebben zich
stevig genesteld in het sportlandschap (Vos 2016). Ze voorzien sporters van informatie en
bieden hun de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. In zowel de private als de
publieke sector zijn er hoge verwachtingen van deze nieuwe technologie én de big data die
ze genereren voor commercie en samenleving. Beleidsmakers tasten de mogelijkheden af
van de inzet van deze nieuwe technologie om de bevolking te stimuleren gezonder te gaan
leven – An app a day keeps the doctor away? (Europese Commissie 2016; imec.nederland 2018).
In 2017 is het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de sport voor het eerst in kaart
gebracht (Van den Dool et al. 2017). Circa één op de drie Nederlanders van 16 jaar of ouder
(oftewel 4,1 miljoen personen) heeft elektronische hulpmiddelen zoals apps, activity
trackers en smartwatches gebruikt bij sport en bewegen (figuur 8.9). Onder frequente sporters is dat aandeel hoger dan onder degenen die minder vaak sporten: van de fanatiekelingen gebruikt meer dan de helft een elektronisch hulpmiddel. Fietsers (66%) en hardlopers
(63%) gaan daarbij aan kop (figuur 8.9). Mannen (35%) gebruiken iets vaker dan vrouwen
(27%) een app of ander hulpmiddel en hoger opgeleiden (46%) doen dat ruim twee keer zo
vaak als lager opgeleiden (22%, niet in figuur).
De digitalisering van de sportbeoefening biedt nieuw elan. Prestaties en ervaringen worden gedeeld met gelijkgezinden, we maken via de digitale weg sportafspraken en doen
nieuwe contacten op (o.a. Hover en Van der Maat 2018). Deze ontwikkeling kent echter ook
keerzijdes. Gebruikers van apps weten bijvoorbeeld zelden precies wat er men hun gegevens gedaan wordt. Digitalisering werkt ook een filter bubble in de hand, waarbij gebruikers
in sterke mate worden geconfronteerd met online berichtgeving die aansluit bij het persoonlijk online gedrag, waarmee de toegang tot afwijkende informatie wordt gereduceerd
(o.a. Klous 2014; O’Neil 2016).

190

het beleven van sport door evenementen, media en technologie

Figuur 8.9
Gebruik elektronische hulpmiddelen voor sporten en bewegen, Nederlandse bevolking 16-80 jaar, 2016 (in
procenten)
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Esports
Een in het oog springende ontwikkeling van de afgelopen jaren is de groeiende belangstelling voor het deelnemen aan en het volgen van sport in een virtuele omgeving. Zo doen
alle voetbalclubs in de Eredivisie mee in de E-Divisie, waarin esporters virtueel strijden om
het kampioenschap in het fifa 18 Ultimate Team.
Over wat wel en niet tot esports gerekend kan worden, lopen de meningen uiteen. Een
veelgebruikte definitie van het begrip is afkomstig van Wagner (2006): ‘esports is een
sportactiviteit waarbij de spelers mentale en/of fysieke vaardigheden trainen door gebruik
te maken van informatie- en communicatietechnologie’. Het competitieve element is kenmerkend voor esports (zie o.a. Hamari en Sjöblom 2017), in tegenstelling tot gaming of
spelletjes als wordfeud en patience, die meer ‘ter ontspanning’ worden gespeeld. Esports
bestaat uit verschillende disciplines, waaronder sport games (o.a. fifa, nba), maar ook
games die niet met traditionele sportvormen van doen hebben.
In de periode 2012-2017 groeide het aantal esportskijkers wereldwijd van 134 naar 335 miljoen (Statista 2018). De cijfers over het aantal gamers en esporters in Nederland lopen uiteen. Volgens Esports House 010 (2018) telt Nederland circa 2,4 miljoen gamers, 1,3 miljoen
(recreatieve) esporters en 50.000 semiprofessionele esporters. Vaker zijn dit mannen en
hoger opgeleiden (Nielsen 2017). Niet alleen zelf spelen, maar ook kijken naar het spelen
van virtuele games door anderen is populair. Twitch, een videosite waarop (wedstrijden
van) computerspellen worden gestreamd, trekt wereldwijd honderden miljoenen esports191
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fans en op YouTube is esports eveneens erg populair, mede door gamers die aanstekelijk
vloggen. Ook de evenementensector springt in op deze groeiende business. In de Amsterdamse Beurs van Berlage werd begin 2018 de Hearthstone Tour World Championship
gehouden met een online publiek van honderdduizenden geïnteresseerden. Van dit soort
evenementen kan in Nederland in de toekomst nog meer verwacht worden.
In Nederland is esports nog niet stevig geïnstitutionaliseerd en zijn gezaghebbende partijen er nog niet over uit of hier van ‘sport’ gesproken kan worden. Het beantwoorden van
deze vraag hangt samen met de bril waardoor gekeken wordt. Vanuit gezondheidsperspectief is het twijfelachtig of esports als sporttak gezien kan worden, terwijl het vanuit belevingsperspectief wellicht wel als zodanig beschouwd kan worden. In Duitsland is esports
vermeld in het conceptregeerakkoord (cdu, csu en spd 2018). Het deelnemen aan esports
wordt door de Duitse overheid beschouwd als een manier om (computer)vaardigheden te
ontwikkelen die in de in toenemende mate gedigitaliseerde wereld onontbeerlijk zijn.
Er zijn in Nederland wel aansprekende initiatieven op dit gebied van de grond gekomen,
waaronder de realisatie van het eerste Nederlandse Esports House (Esports House 010).
Esports kunnen voor bedrijven interessant zijn om in contact te komen of te blijven met de
‘ongrijpbare’ generatie Z, die relatief weinig gebruikmaakt van e-mail en die het televisiekijken vaak heeft ingeruild voor het kijken naar programma’s op internet (zie ook hoofdstuk 2).
8.6

Slot

Nederland kan bogen op een rijk verleden wat betreft het organiseren van sportevenementen. Al decennialang vinden evenementen als de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, de Enschede Marathon, Indoor Brabant en de tt Assen plaats. Ook anno
2018 worden hier jaarlijks honderden grootschalige sportieve happenings georganiseerd.
De Nederlandse sportevenementenbusiness beschikt over 1.580 vestigingen van organisatoren, een kleine 5.000 personen aan werkgelegenheid en een veelvoud aan onmisbare
steunpilaren van evenementen: de vrijwilligers (ofwel event makers).
Eén op de vijf volwassen Nederlanders bezoekt minstens eens per maand een sportevenement of -wedstrijd en circa drie op de vijf Nederlanders bekijken minstens eens per week
nieuws over sport(evenementen) in de media, in toenemende mate via internet. Deze
belangstelling is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Wel is zichtbaar dat de kijkcijfers
voor grote internationale sportevenementen afnemen als er geen Nederlandse toppers
acte de présence geven (zoals zichtbaar was bij de recente voetbalkampioenschappen).
Andersom hebben de topprestaties van Max Verstappen in Nederland geleid tot een
gegroeide aandacht voor formule 1-wedstrijden (Hover en Lammertink 2016).
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Welke impact deze evenementen hebben voor de economie en voor maatschappelijke
doelen als betrokkenheid of vitaliteit is steeds vaker een aandachtspunt. Achteraf hebben
betrokkenen veelal een scherp zicht op de bestede middelen, de inzet en de mate waarin
het evenement in termen van financiën, sfeer en veiligheid succesvol is verlopen. Voor wat
betreft het streven naar maatschappelijke impact ligt dat genuanceerder. Als de maatschappelijke impact van sportevenementen en afgeleide activiteiten (zoals side-events)
naar hetzelfde peil moet worden getrokken als de organisatie ervan, is het zaak om de
betekenis van het evenement de sportsector te laten overstijgen (bv. door ook niet-sporters te betrekken), meer geld en energie te steken in het realiseren van maatschappelijke
impact en meer te investeren in kennisontwikkeling en -disseminatie (Chalip 2004; Breedveld en Hover 2016; Hover en Slender 2018).
Steeds meer mensen halen ook sportbeleving uit technologische ontwikkelingen. Esports
is aan een onstuitbare opmars bezig, waarmee nieuwe online (sport)activiteiten en
mogelijkheden voor sociale interactie worden bewerkstelligd en evenementen ontstaan
die weinigen twintig jaar geleden voor mogelijk hielden. De vraag is daarbij in hoeverre
hier gesproken kan worden van sport of niet. Duidelijk is dat het doen en beleven van dit
soort activiteiten sterk in elkaar overlopen. Technologische hulpmiddelen zijn ook niet
meer weg te denken uit de sportbeoefening, mede door de duizenden apps die kosteloos
kunnen worden gedownload en de smartwatches die voor grote groepen financieel binnen
bereik liggen.
Noten
1
2

3

4

5
6

7
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Cijfers over deelname aan wedstrijden en evenementen zijn te vinden in hoofdstuk 6.
Wanneer het verband met verschillende achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, etniciteit, zelf ervaren gezondheid, levensfase, stedelijkheid in een regressieanalyse gecontroleerd wordt, blijkt dat alle
factoren significant blijven en daarmee dus van belang zijn voor het al dan niet bezoeken van wedstrijden.
wesp is de afkorting van de Werkgroep Evaluatie sportevenementen. De doelstelling van de wesp is
kennisuitwisseling voor evenementen. De wesp heeft bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het meten
van de economische impact, bezoekersaantallen enzovoort. Deze afspraken worden vastgelegd in richtlijnen.
De antwoordcategorieën op de stelling of de overheid geld beschikbaar moet stellen, zijn in 2010 gewijzigd. In 2006, 2008 en 2010 was de formulering volkomen mee eens, in grote lijnen mee eens, noch
mee eens, noch mee oneens, eigenlijk niet mee eens, helemaal niet mee eens en geen mening. In 2010,
2012 en 2014 werd dat: helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens, niet mee oneens, mee oneens,
helemaal mee oneens en geen mening. Uit de uitkomsten van de splithalf meting van 2010 is gebleken
dat dit geen effect heeft: op beide antwoordcategorieen is 22% van de bevolking het (helemaal/volkomen) eens met de stelling.
Deze bedragen betreffen beschikbare jaarbudgetten.
Activatiebudgetten zijn middelen voor additionele activiteiten waarmee het partnership te gelde kan
worden gemaakt met andere marketingcommunicatie-instrumenten. De omvang van het activatiebudget is niet zelden gelijk aan (of iets meer dan) het sponsorbudget.
De data van SponsorMaps zijn verkregen via onder andere financiële jaarverslagen van sportbonden,
de sponsorproposities en begrotingen van evenementen, inventarisatie van de sponsors via de websi-
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tes van de evenementen, nieuwsberichten in landelijke en lokale media en van de evenementen zelf, de
databases van de Sport Evenementen Monitor van Respons en de SponsorMonitor, Sponsorreport en
diverse economische effectrapportages van de evenementen.
Bij conversie van guldens naar euro’s is gerekend met de factor 2,02, exclusief inflatiecorrectie.
De definitie die het cbs hanteert voor bedrijven in deze bedrijfstak luidt: het organiseren van eenmalige
of periodiek terugkerende sportevenementen: het verzorgen van de administratieve afwikkeling, tijdwaarneming, beschikbaar stellen van chips, verlichting enzovoort. De cijfers over 2017 en 2018 zijn
voorlopige cijfers. Meetmoment is telkens het eerste kwartaal van het betreffende jaar.
De impact van een sportevenement is het effect dat optreedt bij de organisatie van een sportevenement en na het evenement abrupt of gelijkmatig wegebt (zoals een ‘piek’ in de bedbezetting van lokale
logiesaccommodaties vanwege overnachtingen van deelnemers en bezoekers). Als het een aanhoudend effect betreft, is er sprake van legacy of nalatenschap (Taks et al. 2015). Gratton en Preuss (2008)
definiëren legacy als geplande en ongeplande, positieve en negatieve, ontastbare (‘zachte’) en tastbare
(‘harde’) blijvende effecten van een sportevenement. Ontastbare (‘zachte’) effecten verwijzen naar
ervaringen, houdingen en gedrag.
Een economische impactstudie meet tot hoeveel extra bestedingen een sportevenement in een regio
heeft geleid. De economische impact van een evenement wordt beïnvloed door de regio die bij het
onderzoek centraal staat. Bij de economische impact studies is veelal geen crowding out (verdringing)
verrekend. Dit is het fenomeen dat evenementenbezoekers en –deelnemers lokale inwoners en andere
toeristen verdringen.
De causaliteit verdient een korte noot. Ofschoon de vraagstelling correct is, is het niet uit te sluiten dat
een deel van de respondenten aangeeft door deelname meer te zijn gaan sporten of bewegen maar dat
de deelname meer een gevolg was van het voornemen om vaker te gaan sporten of bewegen.
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De maatschappelijke waarde van sport en bewegen voor
gezondheid, educatie en sociale cohesie
Annet Tiessen-Raaphorst en Ine Pulles (scp)

9.1

Inleiding

Om beleid voor en investeringen in sport en bewegen te verantwoorden, wordt vaak op de
maatschappelijke waarde van sport en bewegen gewezen (noc*nsf 2016; vws 2018). Door
een toenemend geloof in de ‘kracht van sport’ (Breedveld et al. 2016) heeft de sport- en
beweegwereld de wind op dit moment mee. Sport krijgt trekken van een panacee, een
wondermiddel om maatschappelijke problemen zoals overgewicht, leefstijlziekten en de
(re)socialisatie en integratie van kwetsbare groepen aan te pakken (Boonstra en Hermens
2011).
De kracht van sport treedt echter niet ‘zomaar’ op, zonder randvoorwaarden en specifieke
contexten (Knoppers 2006; Coalter 2007, 2013; Elling 2017). Bovendien kent de sport- en
beweegwereld ook negatieve kanten en effecten, zoals wangedrag op en rondom de
velden (Romijn en Van Kalmthout 2017), kosten van sportblessures en arbeidsverzuim (Bernaards et al. 2015) en intimiderende seksuele bejegening (De Vries et al. 2017). Hieraan
moet bewust aandacht gegeven worden, omdat ze anders gemakkelijk naar de zijlijn worden geschoven. In dit hoofdstuk zullen we stilstaan bij de maatschappelijke waarde van
sport, maar ook kritische vragen stellen die zijn gerelateerd aan de sociale, fysieke en educatieve ontwikkeling van burgers en de insluitende en uitsluitende kanten van sport (vergelijk Coakley 2011; Spaaij et al. 2014; Haudenhuyse 2017).
De toegenomen aandacht voor sport en bewegen leidt tot meer onderzoek naar de waarde
ervan, zowel in Nederland (zie o.a. nwo 2018) als internationaal. De maatschappelijke
waarde van sport en bewegen is eerder beschreven door Van Bottenburg en Schuyt (1996),
Boonstra en Hermens (2011) en Breedveld et al. (2016). Een recent internationaal overzicht
is geleverd door Bailey et al. (2013), uitgewerkt in het Human Capital Model (zie ook Bisseling et al. 2015). In dit hoofdstuk bieden we een beknopt overzicht van de bevindingen uit
de literatuur. Daarbij leggen we de focus op de maatschappelijke waarde van de recreatieve sport en bewegen1 voor gezondheid, educatie en sociale binding. We bieden geen
volledig overzicht van de maatschappelijke waarde van sport, maar wel inzicht in de
(potentiële) maatschappelijke betekenis ervan, zowel in positieve als negatieve zin, voor
gezondheid (paragraaf 9.2), educatie (paragraaf 9.3) en sociale binding (paragraaf 9.4). Dit
is onder andere bereikt door wetenschappers binnen en buiten de sport bij dit hoofdstuk
te betrekken.2
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9.2

Sport en bewegen in relatie tot gezondheid

Voor veel sporters vormen de gezondheid en verbetering van de conditie de belangrijkste
motieven om aan sport te doen (Visser en Van den Dool 2016). In het wetenschappelijk
onderzoek naar de waarde van sport en bewegen is de relatie met gezondheid het best
onderzocht. Ook in overheidsbeleid krijgt de waarde voor gezondheid veel aandacht, zowel
in het verleden (zie bv. de nota Sport, bewegen en gezondheid – vws 2001) als in het nog te
verschijnen Preventieakkoord van vws. Uit onderzoek komt over het algemeen een sterk
verband tussen fysieke activiteit en gezondheid naar voren. Uitkomst is veelal dat bewegen
een belangrijk aandeel heeft in de algehele gezondheid en dat inactiviteit een risicofactor
vormt voor tal van aandoeningen, zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen
(Gezondheidsraad 2017a; pagac 2018). Omgekeerd leidt een betere gezondheid tot meer
sport en bewegen. Gezondheid en bewegen kunnen elkaar dus positief beïnvloeden (zie bv.
Cairney en Veldhuizen 2017).
Wie bewegen er te weinig?
Veel Nederlanders bewegen naar de maatstaven van de Gezondheidsraad (2017a) te weinig. Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet niet aan de Beweegrichtlijnen. Daarnaast brengt men gemiddeld 8,7 uur per dag zittend door (zie hoofdstuk 6). Alhoewel hiervoor nog geen norm is opgesteld (Gezondheidsraad 2017a), komt er steeds meer aandacht
voor de negatieve gevolgen van te veel zitten voor de gezondheid (Gezondheidsraad
2017c). Sommige groepen in de samenleving bewegen minder of zitten meer dan andere.
Er zijn overeenkomsten tussen de groepen die minder bewegen en de groepen met een
slechtere gezondheid: mensen met een lagere opleiding of een lager inkomen rapporteren
een slechtere gezondheid en bewegen minder dan mensen met een hogere opleiding of
meer inkomen (rivm 2018).
De plaats van sport in het totale beweegpatroon
Sportbeoefening neemt zowel in het onderzoek naar de relatie tussen bewegen en
gezondheid als in het totale dagelijkse beweegpatroon een bescheiden plaats in. Meestal
gaat onderzoek over fysiek-motorisch activiteit in brede zin, zoals bewegen als actieve
vorm van verplaatsingsgedrag of fysieke activiteit op het werk of in het huishouden (Hildebrandt et al. 2015a). Ook in het dagelijks leven is men vaker en langer in beweging met dit
soort activiteiten dan met sport.
Verschillende kenmerken van bewegen houden verband met het verbeteren van de
gezondheid, zoals de intensiteit, de frequentie en de duur van het bewegen. Daarnaast
komt er steeds meer aandacht voor spierversterking. Hoe intensief het bewegen moet zijn
om het gewenste effect te hebben op de gezondheid is al langere tijd onderwerp van
onderzoek (pagac 2018). Ter compensatie van de tijd die zittend doorgebracht wordt, zijn
licht intensieve activiteiten al van waarde (Lewis et al. 2017). Matig intensieve lichamelijke
activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft een gunstig effect op de gezondheid wanneer deze regelmatig wordt verricht. Intensieve activiteit, waarin sport naar verhouding
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vaker een aandeel heeft, bevordert daarbovenop de conditie van hart en longen, ofwel de
cardiorespiratoire fitheid, en is van belang voor spierversterking (Gezondheidsraad 2017a).
De gunstige effecten nemen toe naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Als de toename in bewegen gezien wordt als verschillende traptreden, dan wordt de meeste gezondheidswinst geboekt in de trede van lichamelijk inactief naar ten minste matig intensieve
activiteit (Gezondheidsraad 2017a).
De waarde van bewegen voor fysieke en mentale gezondheid
Voldoende bewegen verlaagt bij volwassenen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes
en depressieve symptomen en leidt tot een lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Bij ouderen hangt bewegen samen met een verlaagd risico op fracturen,
verbeterde spierkracht en loopsnelheid en een lager risico op lichamelijke beperkingen,
cognitieve achteruitgang en dementie. Bij kinderen verlaagt bewegen het risico op depressieve symptomen, verbetert het de insulinegevoeligheid en botmassa en verlaagt het – bij
kinderen met overgewicht en obesitas – de bmi en de vetmassa (Gezondheidsraad 2017a).
Ook de mentale gezondheid is van belang voor iemands welbevinden en functioneren in
het dagelijks leven. Er lijkt sprake van een positief verband tussen bewegen en emotionele
gezondheid, zoals een toenemend zelfvertrouwen, vermindering van depressiviteit en
angstgevoelens, afname van sociale isolatie en groei van sociale vaardigheden (Bailey et al.
2013). Het gewicht van het bewijsmateriaal op dit vlak is echter mager (Bisseling et al.
2015). Vooral de directe positieve emoties door sport en bewegen, zoals plezier en je goed
voelen, zijn goed onderbouwd, terwijl de relatie met mentale aspecten als angst, depressie
en zelfbeeld nog ter discussie staat (Lubans et al. 2016; Schuch et al. 2016).
De tijdspanne tussen gedrag (zoals bewegen) en het effect op de gezondheid is in veel
gevallen lang en lastig toe te wijzen. In hoeverre het effect van fysieke activiteit in de kindertijd doorwerkt op latere leeftijd is dan ook niet onomstotelijk vastgesteld (Telama
2009). Een gestructureerd beweegpatroon lijkt een voorwaarde te zijn voor een levenslang
actieve leefstijl, zoals bewegen in georganiseerd verband, regelmatig actief zijn, clublidmaatschap en deelname aan competitie (Telama et al. 2006). Bij inactiviteit is de relatie
met de levensloop sterk (zie ook hoofdstuk 6): als een kind niet gewend was om voldoende
te bewegen, dan is de kans klein dat hij als volwassene wel voldoende beweegt, met daaraan gerelateerd een slechtere gezondheid (Bailey et al. 2013).
Het belang van begeleiding
De waarde van sport en bewegen voor de gezondheid kan niet los gezien worden van de
context van de activiteit, zoals het type sport, de organisatievorm of de kwaliteit van de
begeleiding (Bergeron 2007; Lee et al. 2018). De verwachting is dat in georganiseerde sport
(bv. op school, in clubverband of via een commerciële aanbieder) de kwaliteit van de begeleiding beter is, waardoor de gezondheidswaarde groter is dan in de ongeorganiseerde
sport. Onderbouwing hiervan is echter nog schaars en afhankelijk van de organisatorische
uitwerking in de praktijk (Bailey et al. 2013).
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Vanuit de gezondheidszorg komt er steeds meer aandacht voor de preventieve waarde van
bewegen voor de gezondheid, ook wel exercise=medicine genoemd (Lobelo et al. 2014).
Bewegen wordt ingezet om te voorkomen dat aandoeningen ontstaan, verergeren of
terugkomen en om herstel na ziekte te bevorderen. Zo is bij diabetes type 2 bewezen dat
een actievere leefstijl eraan kan bijdragen dat iemand geen medicijnen meer hoeft te
gebruiken. Voor diverse (chronische) aandoeningen, zoals diabetes, hiv, borstkanker en
depressie (zie bv. www.stz.nl), zijn sport- en beweegprogramma’s ontwikkeld. Vanaf 2019
is leefstijlcoaching opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. In de
zorgmodule Leefstijl (nhg 2015) zijn de huisarts en de praktijkondersteuner benoemd als
eerste aanspreekpunt om samen met lokale overheidsinstellingen te zorgen dat ze kennis
hebben van het lokale bewegingsaanbod binnen het publieke domein. Hier kunnen kansen
liggen voor de sportsector (De Dood 2018), alhoewel het de vraag is of de verenigingssport
daarvoor al klaar is. De fitnessbranche lijkt op dit gebied al een stap verder (nlactief 2018).
Gezondheidsrisico’s
Bewegen kent ook fysieke gezondheidsrisico’s, al zijn die volgens de Gezondheidsraad
(2017a) nog maar weinig structureel onderzocht. De raad ziet een zwak bewijs voor de relatie tussen het vergroten van fysieke activiteit en blessures. Er is te weinig onderzoek
gedaan naar specifieke trainingskenmerken (zoals intensiteit of duur) en het risico op blessures om daarover uitspraken te kunnen doen (Gezondheidsraad 2017b). Wel is duidelijk
dat het risico op blessures groter is bij contactsporten dan bij niet-contactsporten. In
Nederland bedragen de totale maatschappelijke kosten van sportblessures ten minste
1,5 miljard euro per jaar, waarvan twee derde verzuimkosten en een derde medische kosten. Voldoende beweging bespaart volgens schatting 793 miljoen euro per jaar aan zorgkosten, al is er wel discussie over de methode om dit te berekenen (schattingen lopen uiteen van 744 miljoen tot 1.314 miljoen) (Bernaards et al. 2015). Met dit bedrag worden weliswaar de zorgkosten van te weinig bewegen rekenkundig vereffend, maar de totale baten
voor de maatschappij als geheel niet.
Het imago van sport is over het algemeen gekoppeld aan goede gezondheid, maar dit is in
de praktijk niet altijd terecht. Sporters drinken meer alcohol dan niet-sporters (Van den
Dool en Van den Breul 2018) en de ‘derde helft’ kan op de sportclub een belangrijke rol
spelen. Vanuit preventief oogpunt besteedt vws aandacht aan vermindering van drankgebruik en roken bij sportverenigingen en aan een gezond aanbod in de sportkantine. Wat
betreft alcohol is hier sprake van een dilemma: voor een sportvereniging vormen kantineinkomsten, waaronder verkoop van bier, een belangrijk deel van de totale baten (zie
hoofdstuk 10).
Een ander aandachtspunt is het gebruik van prestatieverhogende middelen door recreatiesporters. Vaak nemen zij dit in als sportvoedingssupplementen. De gebruikers weten vaak
niet dat deze dopingstoffen in het supplement verwerkt zijn, omdat dat niet vermeld staat
op het etiket (Van den Berg et al. 2018). Alhoewel de incidentie laag is (0,7% van de wekelijks sportende Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft ze in het afgelopen jaar gebruikt),
zijn de risico’s vaak onbekend of onderschat. Zo zien gebruikers niet of onvoldoende in dat
198

de maatschappelijke waarde van sport en bewegen voor
gezondheid, educatie en sociale cohesie

het gebruik van de middelen schadelijk is voor de gezondheid of krijgen ze klachten die ze
zelf niet relateren aan het gebruik van die middelen. Ook blijkt uit onderzoek dat gebruik
van prestatieverhogende middelen vaak samengaat met ander middelengebruik, zoals
cannabis, amfetamine, xtc/mdma, cocaïne, lachgas of slaap/kalmeringsmiddelen (Van den
Berg et al. 2018).
9.3

De bijdrage van sport en bewegen aan educatie

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (2018) over de staat van het bewegingsonderwijs heeft veel stof doen opwaaien. Vooral het gegeven dat huidige groep-8-leerlingen
slechter scoren op een aantal beweegvaardigheden dan leerlingen van tien jaar geleden
kreeg veel aandacht. De vraag is welke gevolgen dit heeft voor de motorische en cognitieve
ontwikkeling van kinderen nu en in de rest van hun leven. De aandacht voor de rol van
sport en bewegen in het onderwijs is de laatste jaren toegenomen (Breedveld et al. 2016).
Er is discussie over de hoeveelheid en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs (zie ook
hoofdstuk 4) en over de bijdrage van sport en bewegen aan cognitieve leerprestaties (Collard et al. 2014). De verwachtingen op dit laatste gebied zijn hoog, mede doordat een aantal studies laat zien dat kinderen die meer bewegen beter presteren op school (Singh et al.
2012). Wat de werkende mechanismen precies zijn en wat het langetermijneffect is, is
onderwerp van verder onderzoek (Donnelly et al. 2016). Cognitieve ontwikkeling is ook
buiten het onderwijs van belang, zoals bij ouderen.
Motorische vaardigheden
Wat is er nodig om voldoende motorische vaardigheden voor nu en in de toekomst op te
bouwen? Het lijkt erop dat hoe intenser en bestendiger men beweegt, des te groter het
effect nu en later is. Een van de aspecten is het ontwikkelen van motorische vaardigheden,
waarvan de basis in de kindertijd wordt gelegd. Volgens sommige wetenschappers is deze
periode voorwaardelijk: op oudere leeftijd is deze ontwikkeling niet meer in te halen. Het
ontbreken van bepaalde vaardigheden belemmert iemands deelname aan andere nieuwe
activiteiten, waardoor de keuzemogelijkheden om in beweging te blijven beperkt zijn. Dat
kan leiden tot minder bewegen en mede daardoor een slechtere gezondheid (Bailey et al.
2013) (zie verder hoofdstuk 4).
Cognitieve ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling wordt, behalve aan de thuissituatie, veelal gekoppeld aan onderwijs. Er is een positieve relatie tussen bewegen en cognitieve ontwikkeling, maar daarbij is
niet zeker of en onder welke condities bewegen ook tot betere leerprestaties leidt (Collard
et al. 2014). Focus in onderzoek moet liggen op het verband tussen wat nodig is om effect
te bereiken (dosis-effectrelatie) en welke mechanismen deze mogelijke relatie kunnen verklaren (Singh et al. 2012). Om dit soort vragen te beantwoorden, is in 2014 het project
smart moves! gestart in het primair onderwijs. Eerste uitkomsten zijn dat kinderen die
meer bewegen zich beter kunnen concentreren en beter zijn in rekenen (Altenburg et al.
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2016; Singh et al. 2018). Intensiteit en duur zijn daarbij van wisselend belang: licht intensieve activiteiten hadden geen effect op cognitieve prestaties, terwijl er bij matig intensieve
activiteiten wel effect was, maar de duur geen verschil maakte (Van den Berg et al. 2016).
De vraag is ook hoe extra bewegen op school geïmplementeerd kan worden. Leerkrachten
en directies in het primair onderwijs willen zich hiervoor wel inzetten, maar ervaren een
gebrek aan tijd en kennis (Van den Berg et al. 2017): extra beweging moet snel en tussendoor, in het klaslokaal en het liefst met kant en klare materialen, zoals een filmpje.
Cognitieve prestaties ouderen
Niet alleen voor kinderen geldt dat sport en bewegen goed is voor de cognitieve prestaties.
Ook bij ouderen is er een sterk verband tussen de mate van fysieke activiteit en het ontwikkelen van dementie. Het preventieve effect van beweeginterventies op het ontwikkelen
van dementie is nog minder onderzocht, waardoor de bewijslast nog niet stevig is (Scherder et al. 2014). Ook de invloed van fysieke inactiviteit op cognitie, gedrag en het ontstaan
van dementie is nog niet voldoende onderzocht (Kohl et al. 2012), terwijl inactiviteit en
sedentair gedrag een groeiend probleem zijn (zie ook hoofdstuk 6). Met ‘Bewegen, niet
vergeten!’ onderzoekt de Vrije Universiteit Amsterdam of de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van Alzheimer beïnvloedbaar is door leefstijlfactoren (zoals beweging en zitgedrag) en of het stimuleren van lichamelijke activiteit leidt tot een verminderde kwetsbaarheid. Dit onderzoek loopt tot eind 2018. Voor mensen die reeds dementie hebben, lijkt
beweging zinvol. Regelmatig wandelen lijkt ervoor te zorgen dat de cognitieve vaardigheden van dementie patiënten minder snel achteruitgaan (Volkers 2012).
9.4

Bijdrage van sport aan sociale cohesie

Een veelgehoorde (beleids)aanname is dat sport goed is voor de sociale cohesie. Sociale
cohesie wordt vaak beschouwd als iets positiefs, omdat mensen zich met elkaar verbonden
voelen. Sport wordt dan beschouwd als een ontmoetingsplek waar verschillende mensen
met elkaar in contact komen en samenwerken en daardoor begrip voor elkaar kunnen krijgen. Er zijn echter ook kritische tegengeluiden over de bijdrage van sport aan sociale cohesie (De Hart 2002), bijvoorbeeld omdat men geen nieuwkomers in een hechte groep wil
toelaten of groepsgevoel juist ook weerstand bij of tegen andere groepen kan oproepen,
zoals tussen fans van bepaalde voetbalclubs. De grenzen van groepen zijn echter niet statisch; ze kunnen vervagen of zich verplaatsen als andere belangen spelen of in andere contexten wordt geopereerd. Als het Nederlands elftal voetbalt, maakt het niet meer uit voor
welke club je bent.
Het begrip sociale cohesie in populair in beleidskringen, maar lastig te operationaliseren
omdat het meerduidig en meerdimensionaal is (De Hart 2002). Het verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de sociale contacten van mensen onderling,
maar ook naar hun oriëntatie op normen en waarden. Sociale cohesie is contextafhankelijk
en op meerdere niveaus te onderscheiden (zoals in een land, op regionaal niveau en binnen
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en tussen plaatselijke gemeenschappen, groepen of organisaties) en zal niet op elk niveau
op vergelijkbare wijze aanwezig zijn. Waar men zich bijvoorbeeld wel verbonden kan voelen met de lokale gemeenschap, kan dit gemeenschapsgevoel op landelijk niveau afwezig
zijn – of andersom (De Hart 2002).
Sociaal kapitaal in het sportonderzoek
Antwoord op de vraag of en hoe sport bijdraagt aan binding in de samenleving is vanwege
deze moeizame begripsduiding lastig te geven. In sociologisch onderzoek wordt vaak het
begrip sociaal kapitaal gebruikt om het begrip sociale cohesie te operationaliseren (zie bv.
Breedveld 2003; Verweel et al. 2005; Spaaij 2011). Sociaal kapitaal is gericht op het niveau
van interpersoonlijke en groepsrelaties en ligt daarmee op een lager schaalniveau dan het
macrobegrip sociale cohesie. Sociaal kapitaal is slechts een van de bestanddelen van
sociale cohesie, naast bijvoorbeeld de gelijke verdeling van materiële welvaart (Spaaij
2013). Er zijn drie gangbare benaderingen van het begrip sociaal kapitaal: die van Bourdieu
(1984, 1986), Putnam (2000) en (Coleman 1988). Waar sociaal kapitaal in de benadering van
Putnam een kenmerk is van en ten goede komt aan het collectief, is het volgens Bourdieu
en Coleman een kenmerk van individuen. Die individuen beschikken in meer of mindere
mate over sociaal kapitaal, dat hun toegang geeft tot sociale netwerken en dat ze kunnen
gebruiken om sociale relaties op te bouwen en te gebruiken. In het sportonderzoek worden vooral de benaderingen van Putnam en Bourdieu gebruikt. Putnam beschouwt sociaal
kapitaal als bindingen tussen mensen. Zij vormen sociale netwerken, gekenmerkt door
wederkerigheid en onderling vertrouwen, die waarde hebben doordat ze de ‘productiviteit’
van mensen beïnvloeden. Mensen krijgen op allerlei vlakken meer voor elkaar als ze veel,
wederkerige en intensieve bindingen hebben met andere mensen. En omgekeerd. Bij Bourdieu ligt het accent meer op de strategische inzet van sociaal kapitaal als hulpbron. Daarbij
gaat het minder om de verbindingen op zich en meer om de inhoud daarvan en om de concurrentie tussen individuen en groepen om de toegang tot bepaalde netwerken. Sociaal
kapitaal kan daarmee ook leiden tot ongelijkheden in de mate van participatie en beschikking over hulpbronnen (Spaaij 2011). In het tekstvak hierna worden deze benaderingen van
sociaal kapitaal verder toegelicht.
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Benaderingen van sociaal kapitaal: Putnam versus Bourdieu
Putnam
Putnam beschouwt sociaal kapitaal als het geheel aan banden die mensen met elkaar onderhouden en opvattingen over wederkerigheid en onderling vertrouwen (Putnam 2000, p. 19, 21). Putnam maakt daarbij onderscheid tussen bonding en bridging. Bonding staat voor de onderlinge banden met mensen die dicht bij je staan of dezelfde opvattingen hebben. Denk aan vrienden, familie
en gelijkgestemden die je bijvoorbeeld bij de vrijwilligersorganisatie of op de sportvereniging treft.
Bridging staat voor het overbruggen van groepsgrenzen, waardoor mensen in verbinding komen
met anderen buiten het eigen netwerk.
Bourdieu
Bourdieu (1984) definieert sociaal kapitaal als de netwerken waarin men verkeert en de relaties
waarop men een beroep kan doen. Hij beschouwt sociaal kapitaal primair als een hulpbron, net
als economisch kapitaal (eigendom) en cultureel kapitaal (opvoeding, opleiding) (Bourdieu 1986).
Deze kapitaalbronnen zet je in om je van anderen te onderscheiden (zoals je aansluiten bij een
golfclub of het kopen van hippe sportkleding), maar ze kunnen je ook helpen om je kapitaal uit te
breiden (zoals nieuwe mensen leren kennen via de sportclub). Sport is een van de maatschappelijke terreinen waarmee individuen, groepen en samenlevingen vertellen wie zij zijn en hoe zij zich
verhouden tot anderen (Carrington en Andrews 2013). In- en uitsluiting gaan hierbij gelijk op. Je
status of positie wordt benadrukt door te laten zien tot welke netwerken je toegang hebt en met
wie je omgaat, maar ook door mensen van toegang tot die netwerken uit te sluiten en met
bepaalde mensen niet om te gaan.

Verbindende werking van sport en bewegen
De benadering van Putnam wordt in het sportonderzoek veel gebruikt, omdat deze
suggereert dat ‘veel verbindingen’ een maatschappelijke waarde (sociaal kapitaal) vertegenwoordigen. Putnam benoemt sport expliciet als plek waar sociaal kapitaal tot stand
kan komen: ‘Teamsports provide good venues for social-capital creation’ (Putnam 2000,
p. 411). Binnen een sportvereniging is sprake van regelmatige en intensieve interactie in
een betrekkelijk informele sfeer. Putnam ziet daarmee mogelijkheden om via de sport
sociale contacten te smeden tussen personen uit verschillende (bevolkings)groepen
(bridging). Stokvis (2014) is eveneens van mening dat de sport een goede plek is om mensen met elkaar in verbinding te brengen, omdat het nog een van de weinige gelegenheden
is waar verschillende bevolkingsgroepen elkaar tegenkomen.
Sport heeft een ontmoetings- (Putnam) en identiteitsfunctie (Bourdieu), waardoor contacten tot stand komen en sociale banden versterken (Van der Meulen 2007; Vermeulen en
Verweel 2009). Naarmate de groep groter is, nemen het aantal potentiële contacten en de
mate van sociale overbrugging (bridging) toe (Putnam 2000; Van der Meulen et al. 2005).
Sport kan op die wijze sociale verschillen naar bijvoorbeeld etniciteit en sociaaleconomische status overbruggen. Hieraan is wel een maximum verbonden: een groter aantal leden
kan tot gevolg hebben dat de hechtheid van de groep afneemt en de contacten juist anoniemer zijn (Verweel 2007; Breedveld et al. 2009; Boonstra en Hermens 2011; Verweel en
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Vermeulen 2011; Vandermeerschen 2016). Sport biedt een positief sociaal klimaat om
sociale vaardigheden te ontwikkelen, vrienden te maken en het sociale netwerk uit te breiden. Volgens Bailey et al. (2013) draagt sport op deze manier bij aan het tegengaan van
maatschappelijke uitsluiting. De sportvereniging biedt daarnaast een gemeenschap, waar
mensen met verschillende achtergronden, maar met een gedeelde passie elkaar ontmoeten.
Uitsluiting en selectie in de sport
Diverse onderzoeken tonen aan dat sport, naast inclusie, ook sociale uitsluiting met zich
meebrengt (zie bv. Elling 2002a, 2002b, 2007; Vandermeerschen 2016). Sociale scheidslijnen blijken ook in de sport moeilijk te overbruggen. Sommige groepen hebben niet de
mogelijkheden om tot bestaande verbanden toe te treden, bijvoorbeeld door armoede en
sociaaleconomische status (Collins 2014; Spaaij et al. 2014). Dat kan samenhangen met een
tekort aan financiële middelen om de contributie te betalen, maar ook met gevoelens van
schaamte, inferioriteit en sociale druk met betrekking tot de ‘juiste’ sportkleding (Vandermeerschen 2016). Dat speelt niet alleen een rol bij de sportdeelname zelf, maar ook bij de
daarmee verbonden sociale activiteiten. De gespreksonderwerpen en het taalgebruik tijdens de training of wedstrijd of in een kantine kunnen leden het gevoel geven er niet bij te
horen of zelfs actief buitengesloten te worden.
Mensen met dezelfde achtergrond zoeken elkaar vaak op, hoewel ze zelf zeggen dat ze
sociale identificatie naar statuspositie (zoals etniciteit of seksuele voorkeur) niet belangrijk
vinden bij hun sportbeoefening (Elling 2007). Wanneer verschillende groepen elkaar in de
sport treffen, dan blijkt de impact van het contact vaak beperkt. Zo blijkt sportbeoefening
voor jongeren geen belangrijke factor in de totstandkoming van etnisch gemengde vriendschappen (Elling 2002b), terwijl zij toch vaak dezelfde sporten beoefenen (denk aan voetbal) en internationale sporthelden voor zowel niet-westerse migranten als autochtone
Nederlanders een voorbeeld- en identificatiefunctie hebben. De afgelopen jaren is er discussie geweest over clubs die zich specifiek richten op een bepaalde etnische groep: zouden die clubs niet juist sociale scheiding in de hand werken? De veronderstelling dat Nederlanders van niet-westerse herkomst in eigen verenigingen vooral sociaal kapitaal binnen
hun eigen groep opbouwen (bonding) en in gemengde verenigingen meer overbruggend
sociaal kapitaal (bridging), dient echter te worden genuanceerd. Deze Nederlanders blijken
namelijk evenveel intensieve contacten op te doen in ‘eigen’ verenigingen als in etnisch
gemengde sportverenigingen. De praktijk wijst enerzijds uit dat gemengd sporten niet uitsluitend resulteert in bridging, maar ook in meer bonding, en anderzijds dat bij sporten in
eigen kring naast bonding ook bridging aan de orde is (Verweel et al. 2005). Er zijn grote
verschillen in de mate waarin sporten etnisch gemengd zijn. Voetbal is een voorbeeld van
een gemengde sport en schaatsen is een voorbeeld van een ongemengde sport. Dat kan
een gevolg zijn van sociale toegankelijkheid, maar ook tradities en gewoonten in culturen,
gemeenschappen of gezinnen spelen daarbij een rol.
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Opbrengsten van sport contextafhankelijk
Breedveld et al. (2016) concludeerden dat sport een belangrijke, maar eveneens paradoxale
rol speelt in het tot stand brengen en versterken van sociale samenhang. Bovenstaande
illustreert deze paradoxale rol. Sport lijkt zowel te kunnen bijdragen aan inclusie als aan
uitsluiting. Verschillende onderzoekers komen tot de conclusie dat de opbrengsten van
sport sterk contextafhankelijk zijn (Breedveld 2003; Van den Broek 2008; Boonstra en Hermens 2011). Sport lijkt alleen te kunnen bijdragen aan sociale binding wanneer aan de
juiste randvoorwaarden is voldaan en ook dan is dit afhankelijk van individuele voorkeuren
en trefkansen.
Er is relatief veel gekeken naar de context en de werkende mechanismen rondom de
opvoedkundige en (re)socialiserende betekenis van sport voor jongeren en jongvolwassenen (Breedveld et al. 2016; Coalter 2007, 2013; Haudenhuyse 2017). Centraal staat hierbij de
bijdrage van sport aan burgerschap door een positieve psychosociale ontwikkeling van kinderen, zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren van maatschappelijk dominante waarden en normen en daaruit voortvloeiend gewenst gedrag. De wetenschappelijke literatuur is niet eensgezind over de afbakening van begrippen op dit gebied (Hermens et al. 2017), over wat deze positieve waarde precies inhoudt (Coakley 2011) en over de
manier waarop opvoedkundige en (re)socialiserende programma’s precies werken om bijvoorbeeld het tegengaan van crimineel gedrag te bewerkstelligen (Nichols 2007).
Onderzoek laat zien dat niet per se het deelnemen aan sport zelf, maar veel meer de geldende regels, de gestelde doelen en de sociale interacties met begeleiders projecten meer
of minder effectief maken. Breedveld et al. (2016) noemen een aantal factoren om positieve sociale effecten te behalen. De eerste betreft de deelname zelf, die regelmatig moet
zijn, een langere periode moet duren en moet aansluiten op de motieven en de leefwereld
van de deelnemers. Ook de omgeving moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals
sociaal veilig, lerend en doelen stellend. Die doelen hoeven zich niet per se op sport te richten; ook sportoverstijgende doelen als op tijd komen, geschikte kleding aanhebben en je
respectvol gedragen ten opzichte van medesporters zijn van belang. Ten slotte zijn er eisen
aan de begeleiding: pedagogische en didactische kennis zijn minstens zo belangrijk als
sporttakspecifieke of sporttechnische vaardigheden (zie bv. Rutten et al. 2007).
Sociaal kapitaal als uitgangspunt: beperkingen?
Zoals aan het begin van deze paragraaf is opgemerkt, is de samenhang tussen sport en
sociale binding en cohesie de laatste decennia vooral door middel van het begrip sociaal
kapitaal onderzocht. Spaaij (2014) waarschuwt, enigszins provocerend, voor het gevaar dat
op deze manier geen vernieuwing, maar verzadiging van kennis plaatsvindt. Zo is vooral de
(positieve) benadering van Putnam populair in het sportonderzoek, maar gaan er steeds
meer kritische stemmen op tegen het gebruik van deze benadering omdat de schaduwkanten van sport hierin onderbelicht zouden blijven. In menig (beleids)rapport wordt sociaal
kapitaal als een soort wonderolie beschouwd die elke maatschappelijke kwaal geneest
zonder dat de overheid eraan te pas hoeft te komen (Breedveld 2003; Spaaij 2014). De
schaduwzijden blijven in beleidsdiscussies vaak onderbelicht. De laatste jaren is uit de
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meer kritische benadering van Bourdieu vernieuwend onderzoek naar de negatieve kanten
van sport voortgekomen (Spaaij 2014), zoals onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik.
Daarin wordt bijvoorbeeld aangetoond dat de sociale connecties en het wederzijds vertrouwen die via sport kunnen ontstaan, regelmatig worden gemanipuleerd en misbruikt
(Numerato en Baglioni 2012).
Naast het feit dat het wellicht niet vernieuwend is om dit vraagstuk steeds met het begrip
sociaal kapitaal te onderzoeken, is hierbij nog een andere kanttekening te plaatsen. De
onderzoeksresultaten worden algauw doorvertaald naar al dan niet positieve bijdragen
aan de sociale cohesie binnen onze samenleving. Sociaal kapitaal en sociale cohesie zijn
echter twee verschillende begrippen, op twee verschillende schaalniveaus. Zoals aan het
begin van deze paragraaf al werd aangestipt, is sociale cohesie een macrobegrip, waarvan
sociaal kapitaal een van de bestanddelen is. Dat iets goed is voor het sociaal kapitaal van
een individu wil nog niet zeggen dat daarmee per definitie de sociale cohesie binnen een
samenleving toeneemt.
9.5

Slot

In dit hoofdstuk hebben we getracht de belangrijkste uitkomsten over de waarde van sport
en bewegen voor gezondheid, educatie en sociale binding weer te geven, met oog voor uitdagingen voor onderzoek en beleid.
De bijdrage van sport en bewegen aan gezondheid, educatie en sociale binding
De gezondheidswaarde van sport is het best onderzocht en onderbouwd. Sport en bewegen dragen per saldo bij aan de gezondheid, al gaat sport ook gepaard met gezondheidsrisico’s. De uitdaging is inactieve mensen in beweging te krijgen en te houden. Burgers
weten wel dat voldoende bewegen belangrijk is voor de gezondheid, maar dat wil nog niet
zeggen dat ze dit ook gaan doen (vergelijk wrr 2017). Vooral Nederlanders met een lagere
sociaaleconomische status hebben vaker een slechtere gezondheid en daarnaast minder
aandacht voor een gezonde leefstijl (rivm 2018). De vraag in hoeverre de overheid
mogelijkheden heeft en die ook mag uitoefenen om burgers zich te laten gedragen naar
gewenste patronen blijft de komende jaren een issue.
Voor het ontwikkelen van motorische vaardigheden zijn sport en bewegen belangrijk. Nu
aangetoond is dat de motorische vaardigheden van kinderen de laatste jaren achteruit zijn
gegaan, is de discussie versterkt over hoe sport en bewegen nu en in de toekomst ingezet
kunnen worden om dit terug te dringen (vws 2018d). Kinderen die voldoen aan de beweegrichtlijn blijken het bewegen in grote mate uit buiten spelen te halen (zie hoofdstuk 6), terwijl kinderen die te weinig bewegen sterk afhankelijk zijn van het bewegingsonderwijs op
school. Het is de vraag of het georganiseerde beweegaanbod van school en sportsector
ook die laatste groep voldoende beweegtijd en -vaardigheden kan meegeven of dat meer
factoren (zoals invloed van ouders) daarin een rol spelen. Wat betreft de cognitieve vaardigheden blijkt er sprake van een relatie tussen bewegen en leerprestaties, maar het is
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onduidelijk onder welke voorwaarden sport en bewegen daadwerkelijk tot betere leerprestaties leiden.
De bijdrage van sport aan sociale binding is wellicht nog het meest complex. Onderzoeken
komen niet tot eenduidige conclusies en laten zien dat sport weliswaar kan bijdragen aan
inclusie en verbinding, maar ook uitsluiting bewerkstelligt. Het feit dat de sociale waarde
van sport vooral aan de hand van de overwegend positieve sociaalkapitaalbenadering van
Putnam onderzocht is, leidt tot kritiek (zie o.a. Dekker 2006; Spaaij 2014). Ook de negatieve
effecten van sociale cohesie verdienen aandacht, zeker in een samenleving waarin onderwerpen die voorheen onbesproken bleven nu een prominente plaats in het maatschappelijk debat innemen (zie paragraaf 2.4). Inzicht in hoe in- en uitsluitingsmechanismes precies
werken, en welke contextuele factoren van belang zijn, vragen de komende jaren aandacht
om betere uitspraken te kunnen doen over de sociale (toegevoegde) waarde van sport.
Risico’s van de externe beleidslegitimatie en maakbaarheidsgedachte van sport
De legitimatie van overheidsbemoeienis met de sport werd de afgelopen jaren vooral buiten de sport gezocht: sport en bewegen worden gezien als preventiemiddel of als oplossing
van maatschappelijke problemen op het terrein van gezondheid of sociale participatie (zie
Van Bottenburg en Schuyt 1996; Tamboer en Steenbergen 2000; Coalter 2007). Dit is een
maatschappelijke ontwikkeling: er is meer druk om aandacht te hebben voor bewezen
effecten om zo financiële voor- en nadelen beter te kunnen verantwoorden of afwegingen
te maken tussen diverse interventies (zie hoofdstuk 2). Dat geldt voor de hele sociale sector
en ook voor sport (Davies et al. 2016; aef 2017; Peters en Van der Tuin 2017). Aangezien er
steeds meer aandacht komt voor integraal werken en ontschotten van beleidsafdelingen,
is de vraag legitiem of sport wel de beste interventie is. Wat als blijkt dat andere interventies (bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, de aanpak van laaggeletterdheid of de invoering van belastingmaatregelen als een suikertaks) een grotere maatschappelijke bijdrage
leveren dan sport en bewegen of beter in staat zijn effecten aan te tonen? Naast de vraag
of financiële voor- en nadelen goed beschreven kunnen worden (zie bv. Schoemaker en
Boer 2018), kunnen we ook de vraag stellen of alleen in euro’s uitgedrukte waarde van
belang is. Het plezier dat sport veel mensen geeft, is moeilijk in euro’s uit te drukken, maar
kan toch een grote sociale waarde hebben, net als verjaardagen, herdenkingen en allerlei
vormen van kunst en cultuur. Hier ligt de komende jaren een uitdaging voor zowel beleid
(hoe ver willen we gaan in verantwoording?) als onderzoek (hoe kunnen we de meerwaarde zichtbaar maken?).
Ook de achterliggende maakbaarheidsgedachte vraagt om discussie. De samenleving verandert door de emancipatie en individualisering van burgers en de toenemende invloed
van de (digitale) netwerken (zie hoofdstuk 2). Een gevolg hiervan is dat maatschappelijke
vraagstukken steeds complexer worden. Er ontwikkelen zich voortdurend nieuwe perspectieven op de aard en urgentie van problemen en de daarbij passende oplossingen in het
algemeen (Bosselaar 2018) en in de sport (bv. Elling 2007). Het is de vraag in welke mate en
op welke wijze beleid hierop invloed wil en kan uitoefenen. De aanname dat sport ‘auto-
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matisch’ zal bijdragen aan een betere samenleving wordt door kritische onderzoekers in
elk geval als oppervlakkig beschouwd (Elling 2018; Coakley 2011; Coalter 2013).
De verantwoording van het sportbeleid vooral zoeken in waarde voor de maatschappij
(gezondheid, sociale samenhang) en niet zozeer in de intrinsieke waarde van sport zelf kan
een risico vormen. Wat gebeurt er als sport de beloftes ten aanzien van gezondheid, sociale
inclusie of integratie niet langer kan waarmaken? Stopt de overheid dan met investeringen
in toegankelijke sportaccommodaties en stimulering van sociale inclusie via sport (Elling
2017)? Zoals we in dit hoofdstuk in een beknopt overzicht hebben weergegeven, zijn veel
verbanden tussen sport en de maatschappelijke waarde ervan al onderzocht en deels aangetoond. De uitdaging om het beleid te blijven voorzien van onderbouwing en een kritische blik, blijft ook in de toekomst bestaan.
Noten
1

2
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De discussie rondom de maatschappelijke waarde van topsport en de evenementensector laten we
buiten beschouwing. De maatschappelijke waarde(n) van topsport(evenementen) komen verspreid aan
bod in de hoofdstukken 7, 8 en 12.
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10 Economie van de sport
Ron de Heij (cbs)
10.1

Inleiding

Als mensen sporten, maken ze gebruik van allerlei goederen (zoals sportkleding, sportmaterialen en sportaccommodaties) en diensten (zoals lessen, instructies en georganiseerde
toernooien en competities). Sportactiviteiten zorgen aldus voor omzet bij leveranciers en
dienstverleners, en daarmee heeft sport economische effecten en betekenis.
Dit hoofdstuk beschrijft deze economische effecten en betekenis van sport in Nederland.
In paragraaf 10.2 wordt de totale sporteconomie beschreven en vergeleken met de totale
Nederlandse economie. Vervolgens worden in paragraaf 10.3 en 10.4 twee belangrijke actoren binnen de sporteconomie beschreven: huishoudens en gemeenten. Hoeveel geld
besteden huishoudens aan sport, wat zijn de uitgaven van gemeenten aan sport en wat zijn
dit voor uitgaven? Paragraaf 10.5 richt zich op de particuliere exploitanten van sportaccommodaties. Wat is de omzet van zwembaden, overdekte en openluchtsportaccommodaties
en jachthavens en hoeveel mensen zijn er werkzaam? Daarna komen in paragraaf 10.6
dezelfde onderwerpen aan bod voor sportclubs, en wordt in paragraaf 10.7 de blik gericht
op de commerciële aanbieders van sport: fitnesscentra, maneges en sportscholen. Paragraaf 10.8 bevat een samenvattend overzicht.
Dit hoofdstuk is hoofdzakelijk gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In hoofdstuk 3 is meer informatie te vinden over de uitgaven van de overheid aan
sport, in het bijzonder van de rijksoverheid (zie figuur 3.1), en in hoofdstuk 8 komt de economische impact van sportevenementen aan bod.
10.2 Sport en de Nederlandse economie
In deze paragraaf wordt sport benaderd vanuit macro-economisch perspectief. Wat is de
totale waarde van de geproduceerde sportdiensten en -goederen in Nederland? Wie produceert deze goederen en diensten? Is er sprake van in- en uitvoer? En wie neemt de
besproken goederen en diensten uiteindelijk af (finale besteding)? Deze macro-economische beschrijving van de sporteconomie – de zogenoemde satellietrekening sport – is ontleend aan de Nationale rekeningen. Deze geven een boekhoudkundig sluitende beschrijving van alle transacties in de Nederlandse economie in een bepaalde periode. De satellietrekening sport is hiervan een verbijzondering. Hiervoor wordt bepaald welk deel van bijvoorbeeld het bruto binnenlands product (bbp), de werkgelegenheid, de productie of de
finale bestedingen sportgerelateerd is. Het uiteindelijke resultaat is een consistente en sluitende beschrijving van de sporteconomie die vergeleken kan worden met de totale Nederlandse economie.
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In de Vilnius-definitie (Europese Commissie 2007) ligt vast wat tot de sporteconomie wordt
gerekend. Deze door de Europese Unie opgestelde definitie bestaat uit een smalle en brede
definitie van de sporteconomie (tabel 10.1). Volgens de smalle definitie bestaat de sporteconomie uit alle door bedrijven en verenigingen geleverde sport- en fitnessdiensten. Naast
deze diensten zijn allerlei aanvullende goederen en diensten nodig voor sport en sportbeoefening en zijn er zaken die hieruit voortvloeien. Het zijn dit soort goederen en diensten,
zoals de kosten van het bewegingsonderwijs en uitgaven aan sportkleding, die het verschil
maken tussen de smalle en brede definitie van de sporteconomie.
Tabel 10.1
Afbakening van de sporteconomie
de statistische definitie van sport

Dit zijn alle door bedrijven en verenigingen geleverde sport- en
fitnessdiensten.a

smalle en brede definitie van de
sporteconomie

Naast de sport- en fitnessdiensten zijn er allerlei aanvullende
goederen en diensten nodig voor sport en sportbeoefening
(smalle definitie) en zijn er allerlei goederen en diensten die
voortvloeien uit het bestaan van de sport in de samenleving
(brede definitie).
Vanuit de smalle definitie omvat de sporteconomie naast de
sport- en fitnessdiensten bijvoorbeeld ook de kosten van het
bewegingsonderwijs op scholen en de uitgaven aan
sportkleding en -artikelen. De brede definitie omvat daarnaast
ook zaken als sportbijlagen in kranten, sportuitzendingen op tv,
zorg gerelateerd aan sportblessures en horeca uitgaven van
sporters en bezoekers van sportevenementen.
Alleen de sport en de aan sport gerelateerde productie die
bestemd is voor de zogeheten finale bestedingen, worden
meegerekend.b Dat betekent dat producten die dienen als
input voor een ander sportproduct (het intermediair verbruik)
niet mee tellen. Voorbeelden van dit laatste zijn materialen
voor sportschoenen of -fietsen die onderdeel zijn van de
uiteindelijke sportschoen of -fiets.

a

b

Dit komt feitelijk overeen met de internationale cpa 2008 categorie 93.1 (sportdiensten). In de
publicaties van de Nationale rekeningen van Nederland wordt niet verder uitgesplitst dan cpa 2008
categorie 93 (sport, ontspanning en recreatie).
Dit geldt ook voor de uitvoer. Alleen uitvoer die leidt tot een finale besteding in het buitenland wordt
meegerekend.

Bron: cbs 2015

209

economie van de sport

In het vervolg van deze paragraaf wordt de brede definitie van de sporteconomie als uitgangspunt gebruikt. Voor de complete satellietrekening sport voor de genoemde jaren alsmede een uitgebreide toelichting op de gehanteerde methodologie kan de bijbehorende
publicatie worden geraadpleegd (cbs 2015).
1% van de economie aan sport gerelateerd
In 2012 bedroeg het aandeel van de sporteconomie in de totale Nederlandse economie 1%
(tabel 10.2). Tussen 2006 en 2012 nam het aan sport gerelateerde deel van het bbp toe van
5,7 miljard euro tot 6,6 miljard euro. In de gehele periode 2006-2012 schommelde het aandeel van de sporteconomie in de totale economie altijd rond de 1%.
Voor de sporteconomie als geheel geldt ruwweg dat de waardeontwikkeling van de
belangrijkste macro-economische grootheden gelijke tred hield met de ontwikkeling van
de totale economie. Het aandeel van de aan sport gerelateerde productie in de totale productiewaarde van de Nederlandse economie bedroeg in 2012 0,9%. Twee jaar eerder was
dit 1%. De finale bestedingen aan sport – de som van bestedingen door huishoudens en
overheid, export, investeringen en voorraadvorming – bedroegen 13,7 miljard euro in 2012
– 1,2% van de totale finale bestedingen in Nederland in dat jaar. Ten opzichte van 2010
daalde het aandeel van de finale bestedingen aan sport een fractie. In 2010 was 1,3% van
de finale bestedingen aan sport gerelateerd. Dit hing samen met een lichte daling van de
consumptieve bestedingen aan sport; het aandeel van de uitvoer bleef gelijk. Vanuit de
sporteconomie wordt overigens maar beperkt geïmporteerd en geëxporteerd. De sporteconomie bestaat grotendeels uit diensten, die zich niet zo gemakkelijk laten verhandelen
als goederen.
Tabel 10.2
De sporteconomie vergeleken met de Nederlandse economie, 2006-2012 (in miljoenen euro’s, personen,
procenten en arbeidsjaren)

sporteconomiea
toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)
bruto binnenlands product (marktprijzen)
productie
invoer
finale bestedingen
waaronder
consumptieve bestedingen
uitvoer
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2006
mln euro

2008

2010

2012

5.170
5.730
10.190
1.570
12.320

5.620
6.210
11.070
1.680
13.330

6.000
6.640
11.520
1.740
13.900

6.020
6.630
11.520
1.630
13.760

10.360
1.560

11.190
1.670

11.740
1.680

11.720
1.720
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Tabel 10.2
(Vervolg)
2006
mln euro

werkzame personen
arbeidsvolume van werkzame personen,
in arbeidsjaren

× 1.000
130
100

2008

2010

2012

130
100

130
100

130
90

515.986
579.212
1.065.771
394.299
973.511

570.887
639.163
1.191.757
450.353
1.089.516

567.757
631.512
1.178.924
449.667
1.081.179

583.832
645.164
1.255.794
470.505
1.115.669

404.033
444.876

441.166
505.491

449.742
502.480

459.631
532.451

× 1.000
8.519
6.860

8.914
7.181

8.778
7.056

8.836
7.055

mln euro
totaal nederland
toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)
bruto binnenlands product (marktprijzen)
productie
invoer
finale bestedingen
waaronder
consumptieve bestedingen
uitvoer

werkzame personen
arbeidsvolume van werkzame personen,
in arbeidsjaren
aandeel sporteconomie
toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)
bruto binnenlands product (marktprijzen)
productie
invoer
finale bestedingen
waaronder
consumptieve bestedingen
uitvoer
arbeidsvolume van werkzame personen,
in arbeidsjaren
a

%
1,0
1,0
1,0
0,4
1,3

1,0
1,0
0,9
0,4
1,2

1,1
1,1
1,0
0,4
1,3

1,0
1,0
0,9
0,3
1,2

2,6
0,4
1,4

2,5
0,3
1,4

2,6
0,3
1,4

2,5
0,3
1,3

Alle waarden over de sporteconomie zijn afgerond op tientallen miljoenen euro’s.

Bron: cbs (satellietrekening sport 2006-2012)
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In de sporteconomie werkten in 2012 zo’n 130 duizend mensen, die samen goed waren
voor 90 duizend voltijdsbanen. De sporteconomie nam daarmee 1,3% van het totale aantal
arbeidsjaren voor haar rekening. Het gaat hier overigens alleen om betaalde arbeidskrachten, terwijl de arbeidsinzet in de bedrijfstak sport vooral door de inzet van vrijwilligers
wordt gekenmerkt (zie paragraaf 5.8).
Tabel 10.3
Productiewaarde sportgerelateerde productie naar bedrijfstak, 2006-2012 (in miljoenen euro’s en procenten)
2006
mln euroa
diensten m.b.t. sport, fitness
en recreatie
onderwijs
horecadiensten
handels- en vervoersmarges
overheidsgoederen
en -diensten
medische diensten
reisbemiddeling
en -verzekeringen
media
benodigdheden paardensport
vervoermiddelen
overige
totaal
a

%

2008
mln euroa

%

2010
mln euroa

%

2012
mln euroa

%

2.580

25

2.870

26

3.120

27

3.240

28

1.440
1.400
1.230
1.230

14
14
12
12

1.620
1.500
1.290
1.290

15
14
12
12

1.760
1.440
1.280
1.250

15
13
11
11

1.770
1.340
1.260
1.250

15
12
11
11

370
320

4
3

400
340

4
3

430
370

4
3

420
400

4
3

350
190
260
820

3
2
3
8

350
170
260
980

3
2
2
9

340
200
260
1.070

3
2
2
9

350
270
260
960

3
2
2
8

10.190

100

11.070

100

11.520

100

11.520

100

Alle waarden over de sporteconomie zijn afgerond op tientallen miljoenen euro’s.

Bron: cbs (satellietrekening sport 2006-2012)

In 2012 bedroeg de productiewaarde van de sporteconomie ruim 11,5 miljard euro
(tabel 10.3). De aanbieders van sport-, fitness- en recreatiediensten namen hiervan 28%,
oftewel, 3,2 miljard euro voor hun rekening. Dit betekent dat bijna driekwart van de aan
sport gerelateerde productie elders in de economie plaatsvond. Het particulier en gesubsidieerd onderwijs produceerde ruim 1,7 miljard aan diensten die te maken hadden met
sport. Met betrekking tot het gesubsidieerd onderwijs gaat het voornamelijk om lesuren
lichamelijke opvoeding op scholen, maar ook sportopleidingen zoals bewegingswetenschappen of een opleiding tot sportfysiotherapeut behoren tot de aan sport gerelateerde
productie binnen de bedrijfstak onderwijs. De aan sport gerelateerde productie van particulier onderwijs bestaat uit het dienstenaanbod van sportinstructeurs en zeil- en surfscholen. De horeca had een aandeel van 12% in de totale productiewaarde van de sport. Dat
betreft eten en drankjes, maar ook overnachtingen voor of na het zelf sporten of bij het
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bezoeken van een sportevenement. In totaal was daarmee ruim 1,3 miljard euro gemoeid
in 2012. De groot- en detailhandel en de overheid namen beide 11% van de productiewaarde van de aan sport gerelateerde productie voor hun rekening. Overheidsgoederen en
-diensten die aan sport gerelateerd zijn, omvatten bijvoorbeeld de exploitatie van
gemeentelijke sportaccommodaties, maar ook de politie-inzet bij sportwedstrijden wordt
hiertoe gerekend.
In 2012 bedroegen de uitgaven aan sport- en fitnessdiensten bijna 3,2 miljard euro (tabel
10.4). Dit representeerde 24% van de totale finale bestedingen die aan sport gerelateerd
waren in dat jaar. Het gaat om de contributies, les- en cursusgelden of abonnementen bij
sportverenigingen, sport- of fitnessclubs. Andere belangrijke bestedingscategorieën zijn
onderwijs en horecadiensten (respectievelijk 13% en 10%). Van de bijna 1,8 miljard euro die
aan het sportonderwijs werd besteed, ging 96% direct van de overheid naar het gesubsidieerd onderwijs. Ook huishoudens betalen mee aan het gesubsidieerd sportonderwijs. Het
gaat daarbij bijvoorbeeld om de college- en cursusgelden voor sportopleidingen in het
beroepsonderwijs. Vergeleken met de uitgaven aan gesubsidieerd onderwijs spelen de uitgaven aan particulier onderwijs een marginale rol. Aan horeca werd 1,3 miljard euro
besteed. Het gaat om eten, drinken en accommodaties tijdens een sportactiviteit of bezoek
aan een sportevenement. Aan overheidsdiensten werd ruim 1,2 miljard euro uitgegeven,
dat representeerde 9% van de totale finale bestedingen aan sport. Het gaat om uitgaven
die gerelateerd zijn aan het faciliteren van sport. Dat omvat vele taken, zoals de exploitatie
van zwembaden en sporthallen, de uitvoer van sportstimuleringsprojecten en politie-inzet
bij sportwedstrijden. De aan sport gerelateerde uitgaven aan onderwijs en openbaar
bestuur komen praktisch geheel voor rekening van de overheid. Er wordt in dat verband
ook wel gesproken over collectieve consumptie. Dit betekent dat uit algemene middelen
een activiteit wordt gefinancierd die ten goede komt aan bepaalde groepen binnen de
samenleving. Binnen de sporteconomie zijn de lessen lichamelijke opvoeding op scholen
en onderhoud van gemeentelijke sportterreinen en zwembaden hiervan voorbeelden. In
de praktijk worden deze gebruikt door personen en huishoudens.
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11.820

2.490
1.440
1.440
1.030
1.210
830
790
370
330
430
1.460
100

21
12
12
9
10
7
7
3
3
4
12

%

7.140

2.480
50
1.440
0
740
440
380
120
330
400
760
100

35
1
20
0
10
6
5
2
5
6
11

aandeel in
totaal (%)

13.180

3.180
1.770
1.380
1.250
1.140
890
760
420
410
390
1.580

totaal
finale
bestedingen

100

24
13
10
9
9
7
6
3
3
3
12

%

7.850

3.160
70
1.380
0
630
510
350
140
410
370
840

2012
consumptieve
bestedingen
door
huishoudens
(incl. izw)b

Ale waarden over de sporteconomie zijn afgerond op tientallen miljoenen euro’s.
izw: instelling zonder winstoogmerk.
Het totaal omvat hier niet de niet-aftrekbare btw en is daardoor niet gelijk aan de finale bestedingen zoals weergegeven in tabel 10.3.

Bron: cbs (satellietrekening sport 2006-2012)

a
b
c

totaalc

diensten m.b.t. sport, fitness en recreatie
onderwijs
horecadiensten
overheidsgoederen en -diensten
sportkleding en ander -textiel
sportartikelen
vervoermiddelen
medische diensten
reisbemiddeling en -verzekeringen
media
overige

totaal
finale
bestedingen

2006
consumptieve
bestedingen
door
huishoudens
(incl. izw)b

Tabel 10.4
Aan sport gerelateerde finale bestedingen naar productgroep, 2006 en 2012 (in miljoenen euro’s en procenten)a

100

40
1
18
0
8
6
4
2
5
5
11

aandeel
in totaal
(%)

10.3

Bestedingen van huishoudens aan sport

De uitgaven aan sport van een gemiddeld huishouden bekijken, is een micro-economische
benadering – de voorgaande paragraaf betrof een macro-economische benadering. In
tegenstelling tot de uitgaven zoals gedefinieerd in het kader van de satellietrekening sport
gaat het hier om de directe uitgaven aan sport in enge zin. Contributies en lesgelden, uitgaven aan sportkleding en -artikelen zijn hierin wel opgenomen; uitgaven aan lessen lichamelijke opvoeding en het kijken naar sport op televisie niet.
In 2015 gaf een gemiddeld huishouden in Nederland 473 euro uit aan sport (tabel 10.5). Dat
is meer dan in 2012, toen nog 460 euro aan sport werd uitgegeven. Het aandeel sport in de
totale bestedingen van particuliere huishoudens bedroeg 1,4% in 2015. Dat is gelijk aan het
aandeel in 2012 en 2013. De uitgaven aan sport namen een fractie meer toe dan de totale
bestedingen per huishouden tussen 2012 en 2015 (respectievelijk 3% en 2%).
Tabel 10.5
Bestedingen van particuliere huishoudens aan sport, 2012, 2013 en 2015 (in procenten)

totale bestedingen (euro's per huishouden)
bestedingen aan sport (euro's per huishouden)
aandeel van bestedingen aan sport (%)
sportkleding
sportschoenen
sportartikelen
contributies en lesgelden
entree sportwedstrijden
entree en huur sportfaciliteiten
overige
aandeel sport in totale bestedingen (%)

2012

2013

2015

32.976
460

33.037
465

33.763
473

13
11
7
57
4
7
0
1,4

14
9
8
55
3
10
0
1,4

15
12
9
53
2
8
0
1,4

Bron: cbs (bo 2012-2015)

De grootste uitgavenpost van huishoudens aan sport wordt gevormd door de contributies
en lesgelden voor sportverenigingen en fitnesscentra. In 2015 werd hieraan gemiddeld 226
euro uitgegeven. Dit betekent dat 53% van de totale bestedingen aan sport contributies en
lesgelden betrof. Dat is enkele procentpunten lager dan in 2012, toen de sportcontributies
nog 57% van de sportbestedingen uitmaakten. Uitgaven aan sportkleding, -schoenen en
-artikelen zijn in die periode een groter deel gaan uitmaken van de totale bestedingen van
particuliere huishoudens aan sport.
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Uitgaven aan sport zijn niet voor alle huishoudens even groot. In 2015 spendeerden huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel 1,8% van hun totale bestedingen aan sport,
tegen 0,8% bij huishoudens in het eerste kwintiel (figuur 10.6). Voor alle huishoudens
samen was dit 1,4%. ‘Rijkere’ huishoudens gaven dus meer uit aan sport. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat in deze huishoudens dan ook meer aan sport wordt gedaan.
Het zou zo kunnen zijn dat er vaker aan ‘duurdere’ sporten wordt gedaan en/of duurdere
sportmaterialen en -kleding worden aangeschaft. Voor de uitgaven aan contributies en lesgelden gold hetzelfde als voor de totale sportuitgaven. De huishoudens in het hoogste
kwintiel gaven procentueel het meest uit aan lidmaatschapsgelden: 1% van de totale
bestedingen van deze groep was daarmee gemoeid. Bij huishoudens met de laagste inkomens werd een half procent aan contributies en lesgelden besteed. Voor alle huishoudens
samen gold dat 0,7% van het inkomen aan contributies werd uitgegeven.
Figuur 10.1
Sportuitgaven en uitgaven aan contributies en lesgelden naar inkomensgroepen, 2015 (in procenten)
totaal alle huishoudens
inkomenskwintiel
5e kwintiel (hoogste)
4e kwintiel
3e kwintiel

scp.nl

2e kwintiel
1e kwintiel (laagste)
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

totale uitgaven aan sport
contributie en lesgelden

Bron: cbs (bo 2015)
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10.4 Overheidsuitgaven en -inkomsten met betrekking tot sport
De overheid is een belangrijke speler bij het faciliteren van sport. Enerzijds fungeert zij als
aanbieder van sport, bijvoorbeeld in de rol van exploitant van een zwembad. Anderzijds
heeft zij veelal ook een rol als financier. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van subsidies aan sportaccommodaties en sportclubs. In algemene zin voert de overheid beleid
om deelname aan sport te stimuleren en sportbeoefening te faciliteren. Van de drie overheidslagen Rijk, provincies en gemeenten zijn de gemeenten veruit de belangrijkste financier van sportfaciliteiten. Het onderhoud van sportaccommodaties en zwembaden, het
subsidiëren van lokale sportverenigingen en het faciliteren van lokale sportevenementen
worden in Nederland primair gezien als taken van de gemeenten. In de periode 2000-2012
kwam meer dan 90% van de aan sport gerelateerde overheidsinkomsten en -uitgaven voor
rekening van gemeenten (scp 2015; Van den Dool en Hoekman 2017).
In 2016 gaven de Nederlandse gemeenten gezamenlijk 1,6 miljard euro uit aan het stimuleren en faciliteren van sportactiviteiten (tabel 10.6). Er werd door gemeenten 2% minder
aan sport uitgegeven dan in 2015. Gemeenten hebben ook inkomsten uit sport, zoals
kaartverkoop in gemeentelijke zwembaden. De gemeentelijke inkomsten met betrekking
tot sport bedroegen ruim in 2016 0,3 miljard euro. Ten opzichte van het jaar ervoor liepen
deze inkomsten met 8% terug. De netto-uitgaven aan sport (bruto-uitgaven minus inkomsten) bedroegen 1,2 miljard euro in 2016. Dat was nagenoeg gelijk aan de uitgaven van
2015.
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1159
340
819

1172
335
837

2005

Exclusief gemeentelijke regelingen.
Voorlopige cijfers.

Bron: cbs (siu 2004-2016)

a
b

bruto-uitgaven
inkomsten
netto-uitgaven

2004
1266
364
902

2006
1292
386
906

2007
1386
384
1002

2008
1517
399
1118

2009
1571
412
1159

2010

Tabel 10.6
Uitgaven en inkomsten van gemeentena met betrekking tot sport, 2004-2016 (in miljoenen euro’s)

1519
367
1152

2011
1558
389
1169

2012
1591
409
1182

2013
1603
379
1224

2014
1596
375
1221

2015

1559
346
1213

2016b

10.5 Baten, lasten en werkzame personen van particuliere sportaccommodaties
Particuliere exploitanten zijn, naast gemeenten, een belangrijke aanbieder van zwembaden, sportparken en sporthallen. Het betreft hier zowel de commerciële als de nietcommerciële exploitanten, zoals stichtingen en door de gemeenten verzelfstandige sportbedrijven.1 De totale baten van particulier geëxploiteerde sportaccommodaties in 2015
bedroegen ruim 1,2 miljard euro (tabel 10.7). In de periode 2000-2015 is de omzet steeds
toegenomen, maar vanaf 2009 stijgt deze minder hard. De inkomsten uit entree- en lesgelden en verhuurinkomsten bedroeg 649 miljoen euro in 2015. Dat is 5% minder dan in 2012.
Voor particuliere exploitanten waren de entree- en lesgelden en verhuurinkomsten de
grootste inkomstenbron; ruim 53% van de inkomsten vloeide hieruit voort. Wel is dit aandeel steeds kleiner geworden in de loop der jaren. In 2000 bestond nog 61% van de totale
omzet uit kaartverkoop, lesgelden of verhuur. De trend van een toenemend aandeel subsidies en bijdragen heeft zich ook in 2015 doorgezet. Een vijfde van de omzet van particulier
geëxploiteerde sportaccommodaties bestond uit overheidssubsidies. In 2012 was dit aandeel 18%. Inkomsten worden in toenemende mate behaald uit overige baten. Hiertoe worden onder andere kantineverkopen gerekend, maar ook inkomsten uit zelf georganiseerde
acties en evenementen. In 2015 ging hierin bijna 300 miljoen euro om; 8% meer dan in
2012. Voor de sector als geheel gold dat zonder overheidssubsidie het exploitatieresultaat
negatief zou zijn. Soms kan het voor gemeenten aantrekkelijk zijn om subsidie te verstrekken en de exploitatie uit handen te geven. Het risico op exploitatietekorten ligt dan niet
meer bij de gemeente, maar bij de exploitant. De sector particuliere exploitanten groeit
niet alleen doordat de baten en lasten van exploitanten toenemen, maar ook doordat het
aantal sportaccommodaties van particuliere exploitanten toeneemt (zie paragraaf 5.6). Dit
zijn niet alleen nieuw opgerichte accommodaties, maar ook voorheen gemeentelijk geëxploiteerde accommodaties die in particuliere handen zijn overgegaan. Dat weerspiegelt
zich in de daling van de bruto-uitgaven en inkomsten van gemeenten (zie paragraaf 10.7).
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Tabel 10.7
Baten, lasten en werkzame personen particuliere sportaccommodaties, 2000-2015 (in miljoenen euro’s en
procenten)
2000

2003

2006

2009

2012

2015

totaal baten (mln. euro)
entree- en lesgelden (%)a
sponsor- en reclamegelden (%)
subsidies en bijdragen (%)
overige baten (%)b

742
61
2
15
22

929
60
2
16
22

986
59
2
16
23

1.176
57
2
17
23

1.197
57
2
18
23

1.215
53
2
20
24

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)c
onderhoud en schoonmaak (%)
kapitaallasten (%)
overige lasten (%)d

701
33
2
19
8
15
23

876
34
2
19
8
13
24

911
32
3
20
9
13
23

1.127
33
2
20
11
11
23

1.142
34
2
21
11
11
22

1.161
33
4
22
10
10
21

9.690
85

10.480
85

9.570
84

10.330
87

10.260
86

10.450
84

werkzame personen (aantal arbeidsjaren)e
w.v. personeel in loondienst (%)
a
b
c
d
e

Inclusief verhuuropbrengst gebouw en terreinen.
Waaronder opbrengsten kantineverkopen.
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.
Waaronder inkopen kantine.
Arbeidstijd in referentieweek omgerekend naar voltijdsbanen.

Bron: cbs (ss 2000-2015)

De belangrijkste kostenpost voor particuliere exploitanten van sportaccommodaties zijn
de loonkosten; in de periode 2000-2015 schommelden deze rond een derde van de totale
uitgaven. De betalingen aan ingehuurd personeel en vergoedingen aan vrijwilligers namen
toe. Het aandeel verdubbelde naar 4% in 2015 vergeleken met drie jaar eerder. Een andere
grote kostenpost voor particuliere geëxploiteerde sportaccommodaties waren huisvestingskosten en onderhouds- en schoonmaakkosten. Hiermee was een derde van de totale
uitgaven gemoeid. De kapitaallasten zijn licht afgenomen, terwijl de overige lasten juist
iets toenamen.
De totale werkgelegenheid bij particuliere exploitanten bedroeg 10.450 arbeidsjaren. Dat is
een toename van 2% ten opzichte van 2012. Het aandeel van personeel in loondienst
bedroeg 84%. Dit is minder dan in 2012, toen nog 86% van het personeel bij particuliere
exploitanten op de loonlijst stond.
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Zwembaden
De totale baten van particulier geëxploiteerde zwembaden bedroegen ruim een half miljard euro in 2015 (tabel 10.8). Het betreft de omzet van overdekte zwembaden, openluchtzwembaden, combibaden en strand- en natuurbaden waar entree wordt geheven. In vijftien jaar tijd hebben deze zwembaden hun omzet weten te verdubbelen; in 2000 zetten
particuliere zwembaden nog 275 miljoen euro om. De gemiddelde omzet per zwembadaccommodatie bedroeg 625.000 euro in 2000 en is opgelopen tot ruim 1,1 miljoen euro in
2015. De groei vond met name plaats in de periode 2000-2009, daarna stegen de baten
van particuliere zwembaden veel minder hard. De totale baten van zwembaden vormden
44% van de totale baten van alle particuliere sportaccommodaties.
Tabel 10.8
Baten, lasten en werkzame personen particulier geëxploiteerde zwembaden, 2000-2015 (in miljoenen euro’s
en procenten)
2000

2003

2006

2009

2012

2015

totaal baten (mln. euro)
entree- en lesgelden (%)a
sponsor- en reclamegelden (%)
subsidies en bijdragen (%)
overige baten (%)b

275
55
0
35
10

370
55
0
35
9

402
54
0
36
10

524
55
0
35
10

526
55
0
36
9

540
50
0
36
13

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)c
onderhoud en schoonmaak (%)
kapitaallasten (%)
overige lasten (%)d

273
43
2
22
8
10
15

364
43
3
22
9
7
15

390
41
4
23
10
7
15

515
42
2
23
10
6
17

514
42
2
23
11
6
16

531
40
4
26
8
5
18

4030
92

4550
91

4430
90

5100
94

5100
93

5090
90

werkzame personen (aantal arbeidsjaren)e
w.v. personeel in loondienst (%)
a
b
c
d
e

Inclusief verhuuropbrengst gebouwen en terreinen.
Waaronder opbrengsten kantineverkopen.
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.
Waaronder inkopen kantine.
Arbeidstijd in referentieweek omgerekend naar voltijdsbanen.

Bron: cbs (ss 2000-2015)

Entree- en lesgelden vormden de helft van de inkomsten van zwembaden. Ze zijn nog altijd
de primaire inkomstenbron. Het aandeel is ten opzichte van 2012 wel gedaald. In dat jaar
haalden zwembaden nog 55% uit kaartverkoop en lesgelden. Met name het aandeel
inkomsten uit overige baten is in 2015 gegroeid ten opzichte van eerdere jaren. Tot de overige baten worden onder andere opbrengsten van kantineverkopen gerekend, maar ook
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inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen. In 2015 bestond 13% van de
inkomsten van zwembaden hieruit, tegen 9% in 2012. Ruim een derde deel van de totale
baten bestond uit subsidies en bijdragen. In 2015 was hiermee bijna 200 miljoen euro
gemoeid. Sponsor- en reclamegelden maakten een marginaal deel uit van de omzet gerealiseerd door zwembaden.
Van de totale lasten, die 531 miljoen euro bedroegen in 2015, bestond 40% uit lonen en
sociale lasten. De kosten voor personeel dat niet in loondienst was (ingehuurd personeel of
vergoedingen aan vrijwilligers) namen toe. Ten opzichte van 2012 zijn deze uitgaven bijna
verdubbeld. Ook de huisvestingskosten vormden een belangrijke kostenpost; 26% hiervan
betrof huur-, energie- en waterkosten of kosten die gemoeid waren met onderhoud en
schoonmaak.
De werkgelegenheid binnen de particuliere zwembaden is toegenomen van 4000 arbeidsjaren in 2000 tot ruim 5000 arbeidsjaren in 2015. Vergeleken met 2009 en 2012 bestond
een groter deel van het personeelsbestand uit personeel dat niet in loondienst was.
Overige sportaccommodaties
De overige particulier geëxploiteerde sportaccommodaties zetten 675 miljoen euro om in
2015 (tabel 10.9). Het betreft de omzet van een breed scala aan exploitanten van sportcomplexen, zoals sporthallen en tennisparken, maar ook van circuits voor auto- en motorsport
en golfbanen. Voor de overige sportaccommodaties gold dat 56% van de inkomsten
bestond uit entree- en lesgelden en inkomsten uit verhuur. Dit aandeel is in de loop der
jaren steeds kleiner geworden. In 2000 bestond nog bijna twee derde uit deze inkomstenbronnen. Het aandeel van de overige baten in de inkomsten is toegenomen. Ruim een
derde van de inkomsten van overige sportaccommodaties bestond hieruit. Opvallend is de
stijging van het aandeel subsidies en bijdragen in de totale baten van de overige sportaccommodaties. In 2015 bestond 7% van de inkomsten hieruit, tegen 4% in 2012.
De lonen en sociale lasten maakten 28% uit van de totale uitgaven bij overige sportaccommodaties. Net als bij zwembaden werd er meer uitgegeven aan personeel dat niet in loondienst van de accommodatie was. In 2015 was hiermee 24 miljoen euro gemoeid. Dat was
4% van de totale lasten, in eerdere jaren schommelde het aandeel rond 2%. De huisvestingskosten lagen op een met eerdere jaren vergelijkbaar niveau.
In de periode 2000-2015 is de werkgelegenheid bij overige particuliere exploitanten afgenomen van 5660 arbeidsjaren in 2000 tot 5360 arbeidsjaren in 2015. Ten opzichte van 2012
nam het aantal voltijdsbanen toe. Er werd meer gebruikgemaakt van personeel dat niet in
loondienst was. In 2015 betrof het 23% van de totale werkgelegenheid, drie jaar eerder was
dat 21%.
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Tabel 10.9
Baten, lasten en werkzame personen overige particuliere sportaccommodaties, 2000-2015 (in miljoenen
euro’s en procenten)
2000

2003

2006

2009

2012

2015

totaal baten (mln.euro)
entree- en lesgelden (%)a
sponsor- en reclamegelden (%)
subsidies en bijdragen (%)
overige baten (%)b

467
65
3
3
29

559
63
3
3
31

584
62
3
3
32

652
59
3
4
34

671
59
4
4
33

675
56
4
7
34

totaal lasten (mln.euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)c
onderhoud en schoonmaak (%)
kapitaallasten (%)
overige lasten (%)d

428
26
2
16
8
19
29

512
27
2
16
8
16
30

521
26
2
17
8
17
29

612
25
2
18
11
16
27

628
27
2
19
11
15
26

630
28
4
18
11
15
25

5660
80

5930
80

5140
78

5230
80

5160
79

5360
77

werkzame personen (aantal arbeidsjaren)e
w.v. personeel in loondienst (%)
a
b
c
d
e

Inclusief verhuuropbrengst gebouwen en terreinen.
Waaronder opbrengsten kantineverkopen.
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.
Waaronder inkopen kantine.
Arbeidstijd in referentieweek omgerekend naar voltijdsbanen.

Bron: cbs (ss 2000-2015)

Jachthavens
In 2015 bedroegen de totale baten van particulier geëxploiteerde jachthavens2 133 miljoen
euro (tabel 10.10). Jachthavens hadden dat jaar 6% minder omgezet dan in 2012. Met name
de inkomsten uit overige baten liepen terug. Deze daalden met 10% ten opzichte van 2012.
De baten uit het verhuren van ligplaatsen daalden ook (3%). De totale lasten van particulier
geëxploiteerde jachthavens bedroegen 119 miljoen euro in 2015. De huisvestingskosten zijn
in de loop der jaren een groter deel gaan uitmaken van de kosten. In 2000 hadden de huisvestingskosten een aandeel van 13%, tegen 19% in 2015. De overige lasten (inkoop e.d.)
maakten een derde deel van de lasten van jachthavens uit.
De werkgelegenheid bij particuliere jachthavens is vanaf 2006 teruggelopen, naar 910
arbeidsjaren in 2015 tegen 970 arbeidsjaren in 2012. Hiervan was bijna twee derde in loondienst. Het aandeel van eigen werknemers in de totale werkgelegenheid was 4 procentpunt lager dan in 2012.
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Tabel 10.10
Baten, lasten en werkzame personen particulier geëxploiteerde jachthavens, 2000-2015 (in miljoenen euro’s
en procenten)

totaal baten (mln. euro)
verhuur ligplaatsen (%)
overige baten (%)
totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)a
onderhoud en schoonmaak (%)
kapitaallasten (%)
overige lasten
werkzame personen (aantal arbeidsjaren)b
w.v. personeel in loondienst (%)
a
b

2000

2003

2006

2009

2012

2015

107
54
46

114
53
47

137
55
45

142
55
46

141
57
43

133
59
41

94
22
1
14
9
21
33

102
22
1
14
9
20
35

120
22
1
13
8
20
36

123
21
2
15
8
19
34

125
21
2
17
9
18
34

119
20
3
19
6
16
35

950
71

940
69

1000
72

980
68

970
67

910
63

Energie, water, huur gebouwen en terreinen.
Arbeidstijd in referentieweek omgerekend naar voltijdsbanen.

Bron: cbs (ss 2000-2015)

10.6 Baten, lasten en personeel sportclubs
De sportclubs en -verenigingen, exclusief watersport en betaald voetbal, hebben ruim
1,2 miljard euro omgezet in 2015 (tabel 10.11). Vanaf 2009 liggen de totale baten van sportclubs rond dit niveau. Wel zijn de totale opbrengsten licht lager dan in 2012 (2%). Het
merendeel van de inkomsten van sportclubs werd behaald uit contributies, les- en entreegelden (51%). In de loop der tijd zijn de contributies en lesgelden een steeds groter onderdeel van de omzet van sportclubs gaan uitmaken. In 2000 bedroeg het aandeel contributies nog 48%. Ook zijn sportclubs erin geslaagd om de inkomsten uit kantine te verhogen.
Die maakten 22% van de totale baten uit in 2012 tegen 24% in 2015. Het aandeel sponsoren reclamegelden daalde daarentegen.
Huisvestingskosten zijn de belangrijkste kostenpost van sportclubs. De uitgaven aan huur
van de accommodatie en energie en water maakten 22% uit van de totale lasten van sportverenigingen. Lonen en salarissen van personen die in loondienst zijn van verenigingen
bedroegen 12% van alle kosten van sportclubs. Dit aandeel is in de loop der jaren gelijk
gebleven. De kosten van het personeel dat niet in loondienst is, namen licht af. Het betreft
hier betalingen voor inhuur- en uitzendkrachten, maar ook vrijwilligersvergoedingen. Vrijwilligers mogen tot een maximum van 1500 euro per jaar aan belastingvrije vergoeding
ontvangen. De inkoopkosten voor de kantine namen toe, consistent met de toenemende
inkomsten uit de kantineverkoop.
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Tabel 10.11
Baten, lasten en personeel sportclubsa, 2000-2015 (in miljoenen euro’s, procenten, personen en arbeidsjaren)
2000

2003

2006

2009

2012

2015

totaal baten (mln. euro)
contributie, les- en entreegelden (%)
subsidies en bijdragen (%)b
sponsor- en reclamegelden (%)
kantineverkopen (%)
overige baten (%)

824
48
11
9
26
6

953
48
12
10
26
4

1.106
49
11
11
25
5

1.233
50
10
12
24
5

1.264
52
9
12
22
5

1.233
51
10
11
24
4

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)c
onderhoud en schoonmaak (%)
inkoopkosten kantine (%)
kapitaallasten (%)
bondscontributies (%)
wedstrijd- en reiskosten (%)
overige lasten (%)

796
12
7
22
7
14
6
8
7
17

919
11
7
22
8
15
6
8
8
16

1.066
12
8
22
7
13
6
8
10
14

1.194
12
9
21
8
13
6
8
10
13

1.229
12
9
22
8
12
6
8
10
13

1.194
12
8
22
7
13
7
8
9
15

13.780
3.500

13.130
3.580

12.970
3.710

12.870
3.920

11.950
3.610

12.020
3.660

personen in loondienst (aantal)
arbeidsjaren personen in loondienst (aantal)
a
b
c

Exclusief watersportclubs en betaaldvoetbalorganisaties.
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen, donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.

Bron: cbs (ss 2000-2015)

In 2015 had 13% van de sportverenigingen personeel in loondienst. Er werkten ruim 12.000
personen, nagenoeg evenveel als in 2012. Het arbeidsvolume van deze personen samen
bedroeg 3660 arbeidsjaren. Dat was 1% meer dan in 2012, maar 7% minder dan in 2009.
Buitensportclubs zijn qua baten, lasten en werkgelegenheid vele malen groter dan binnensportclubs. Van de totale baten van sportverenigingen werd 84% gerealiseerd door buitensportclubs. Vier vijfde van het personeel in loondienst bij sportclubs was werkzaam bij een
buitensportclub in 2015. Een belangrijk verschil tussen binnen- en buitensportclubs is dat
het aandeel van de kantineverkopen in de totale baten bij buitensportclubs (27%) aanzienlijk groter was dan bij binnensportclubs (8%). Veel vaker dan bij binnensporten hebben
buitensportclubs een kantine in eigen beheer (zie paragraaf 5.4). De inkomsten hieruit
vloeien dan direct naar de clubkas. Binnensportclubs leunen, meer dan buitensportclubs,
op de inkomsten uit contributies en lesgelden. Ook behaalden buitensportclubs meer
inkomsten uit sponsor- en reclamegelden dan binnensportclubs.

225

economie van de sport

Binnensportclubs
De totale baten van de binnensportclubs bedroegen 197 miljoen euro in 2015. Hiervan
werd 57 miljoen euro gerealiseerd door individuele zaalsportclubs en 51 miljoen door
teamzaalsportclubs (tabel 10.12). De totale baten van binnensportclubs bestonden voor
driekwart uit inkomsten uit contributies, les- en entreegelden. Subsidies en bijdragen,
waartoe ook inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen worden gerekend,
bedroegen 13% van de totale baten. Doordat inkomsten uit kantines of clubhuizen vaak
niet naar de clubkas vloeien, maar naar de exploitant van de accommodatie waar wordt
gesport, was het aandeel van de kantineverkopen in de inkomsten klein: 8% in 2015. Sponsor- en reclamegelden maakten 5% uit van de totale baten van binnensportclubs.
De grootte van de inkomensbestandsdelen van binnensportclubs verschilt per tak van binnensport. Bij zwem- en duiksportclubs bestond 80% van de inkomsten uit contributies,
les- en entreegelden. Bij teamzaalsportverenigingen was dit inkomensbestanddeel aanzienlijk kleiner, namelijk 64%. Team-zaalsportverenigingen slaagden er beter in dan de
andere binnensportclubs om inkomsten te genereren uit sponsor- en reclamegelden (11%).
Ook het aandeel subsidies en bijdragen was hoger. De andere binnensporten (onder
andere bowlen, kegelen, schietsport) haalden meer dan gemiddeld inkomsten uit kantineverkopen. Voor deze groep clubs gold dat 17% van de totale baten uit kantine-inkomsten
bestond.
Voor de binnensport als geheel gold dat de huisvestingskosten de belangrijkste kostenpost
waren in 2015. Van de 190 miljoen euro die binnensportclubs spendeerden, ging 38% naar
uitgaven aan huur- en energiekosten. Andere grote kostenposten voor binnensportclubs
waren uitgaven aan personeel dat niet in loondienst was en overige lasten (beide 14%).
Ook bondscontributies, die onder andere voortvloeien uit het in competitieverband uitoefenen van de betreffende sport, vormen een substantieel onderdeel van de lasten van binnensportclubs (12%).
Binnensporten kennen ook een eigen patroon in uitgaven. Voor zwem- en duiksportclubs
bijvoorbeeld bedroegen de huisvestingskosten meer dan de helft van de totale lasten
(54%), terwijl dat voor een gemiddelde binnensportclub 38% bedroeg. Bij teamzaalsportclubs bestond een relatief groot gedeelte van de lasten uit bondscontributies (19%). Voor
individuele zaalsportclubs bestond 19% van de uitgaven uit betalingen van lonen en sociale
lasten aan werknemers. Een even groot aandeel was gemoeid met uitgaven aan personeel
dat niet in loondienst van een individuele zaalsportclub was.
Bij binnensportclubs stonden 2390 personen op de loonlijst in 2015. Gezamenlijk werkten
deze personen 410 arbeidsjaren. Hiervan werkte ruim twee derde bij een vereniging waar
een individuele zaalsport werd beoefend.
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Tabel 10.12
Baten, lasten en personeel binnensportclubs, naar tak van sport, 2015 (in miljoenen euro’s, procenten, personen en arbeidsjaren)
individuele
zaalsport

team
zaalsport

zwem- en
duiksport

andere
binnensporta

totaal

krachten vechtsport

totaal baten (mln. euro)
contributie, les- en entreegelden (%)
subsidies en bijdragen (%)b
sponsor- en reclamegelden (%)
kantineverkopen (%)
overige baten (%)

197
72
13
5
8
3

18
79
11
2
4
3

57
77
11
3
7
2

51
64
16
11
7
2

35
80
13
1
4
2

36
65
11
2
17
5

totaal lasten (mln euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)c
onderhoud en schoonmaak (%)
inkoopkosten kantine (%)
kapitaallasten (%)
bondscontributies (%)
wedstrijd- en reiskosten (%)
overige lasten (%)

190
8
14
38
2
5
2
12
6
14

16
10
18
36
4
2
4
3
7
15

55
19
19
34
1
3
2
8
4
9

50
2
16
38
1
4
1
19
6
13

34
2
7
54
2
3
2
11
5
15

35
3
7
30
6
11
4
12
8
19

2390
410

280
50

1690
280

100
40

60
10

260
30

personen in loondienst (aantal)
arbeidsjaren personen in loondienst
(aantal)
a
b
c

Denksport, bowlen, kegelen, biljarten, schietsport, darten, schermen, squash, golven, e.d.
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen, donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.

Bron: cbs (ss 2015)

Buitensportclubs
De inkomsten van alle buitensportclubs samen bedroegen ruim 1 miljard euro in 2015
(tabel 10.13). Ruim twee vijfde van de inkomsten van buitensportclubs werd opgebracht
door veldvoetbalverenigingen (exclusief betaald voetbal). Hun inkomsten bedroegen
417 miljoen euro. Ook de overige veldsport- (zoals hockey en korfbal), tennis- en golfclubs
genereren relatief veel inkomsten. Deze vier buitensporten namen gezamenlijk 82% van
alle inkomsten van buitensportclubs voor hun rekening. De andere buitensporten, zoals
atletiek, wieler-, paarden-, hengel-, auto- en motorsport, zijn beduidend kleiner in termen
van totale baten.
Net als voor de binnensporten vormen de contributies, les- en entreegelden ook voor buitensportclubs de primaire inkomstenbron (47% van de inkomsten). Hierop vormen de
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veldvoetbalclubs een uitzondering: voor hen zijn de kantineverkopen de belangrijkste bron
van inkomsten. In 2015 kwam 41% van de inkomsten van veldvoetbalclubs uit kantineverkopen. De contributies maakten ruim een derde uit van de inkomsten van voetbalclubs.
Voor golfclubs gold dat zij van de buitensportclubs het meest afhankelijk zijn van contributiegelden (71%). De kantineverkopen maakten bij golfclubs maar een klein onderdeel uit
van de exploitatie. Net als bij de meeste binnensportclubs geldt dat golfclubs het horecagedeelte vaak niet in eigen beheer hebben. Veelal wordt dit geëxploiteerd door de golfbaanexploitant.
Tabel 10.13
Baten, lasten en personeel buitensportclubs, naar tak van sport, 2015 (in miljoenen euro’s, procenten, personen en arbeidsjaren)

totaal

golf

tennis

veldsport
(excl.
voetbal)

totaal baten (mln. euro)
contributie, les- en entreegelden (%)
subsidies en bijdragen (%)b
sponsor- en reclamegelden (%)
kantineverkopen (%)
overige baten (%)

1035
47
9
13
27
4

142
71
7
6
12
4

141
56
7
6
26
5

152
54
7
13
22
4

417
34
9
14
41
3

183
49
14
20
10
7

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)c
onderhoud en schoonmaak (%)
inkoopkosten kantine (%)
kapitaallasten (%)
bondscontributies (%)
wedstrijd- en reiskosten (%)
overige lasten (%)

1004
13
7
19
8
15
7
7
9
16

136
21
4
23
14
5
10
2
7
13

134
9
6
22
10
14
14
7
5
15

146
15
10
20
4
12
6
10
7
15

409
13
8
17
6
22
5
7
7
14

178
8
7
14
7
6
6
8
20
23

personen in loondienst (aantal)
arbeidsjaren personen in loondienst
(aantal)

9630
3250

800
570

650
270

1420
480

5940
1650

820
280

a
b
c

veldvoetbal

andere
buitensporta

Atletiek, wielersport, paardensport, hengelsport, auto- en motorsport, vliegsport, triatlon,
wandelsport, bergsport e.d.
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen, donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.

Bron: cbs (ss 2015)
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De huisvestingskosten en de inkoopkosten kantine zijn de grootste kostenposten voor buitensportclubs. Bijna een vijfde van de totale kosten was gemoeid met de huisvesting, terwijl 15% van de uitgaven werd besteed aan inkopen ten behoeve van de kantine. Voor golfclubs gold dat 21% van de uitgaven werd besteed aan betalingen van lonen en sociale lasten.
In 2015 werkten bij buitensportclubs 9630 personen in loondienst. Gezamenlijk werkten zij
3250 arbeidsjaren. De meeste werknemers waren werkzaam bij veldvoetbalclubs
(5940 personen). Bij golfclubs was de parttimefactor het laagst van de buitensportclubs.
Watersportclubs
De inkomsten van watersportclubs bedroegen 55 miljoen euro in 2015 – een vergelijkbaar
niveau als in 2012 (tabel 10.14). Bijna vier vijfde van de inkomsten bestond uit contributies,
verhuur en lesgelden. Ten opzichte van 2012 is het aandeel van deze primaire bron van
inkomsten gestegen.
De totale lasten bedroegen 51 miljoen euro. Bijna twee vijfde hiervan bestond uit overige
uitgaven, ruim een vijfde uit huisvestingskosten. Op te merken valt dat de baten en lasten
van watersportclubs ook kunnen voortvloeien uit het beheer van één of meer jachthavens.
Tabel 10.14
Baten, lasten en personeel watersportclubs, 2000-2015 (in miljoenen euro’s, procenten, personen en
arbeidsjaren)
2000

2003

2006

2009

2012

2015

totaal baten (mln. euro)
contributie, verhuur, lesgelden (%)
overige inkomsten (%)

36
73
27

47
73
27

47
72
28

51
71
29

54
72
28

55
78
22

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)a
onderhoud gebouwen, terreinen (%)
rente en afschrijving (%)
overige uitgaven (%)

33
10
2
20
11
16
41

43
9
2
18
14
16
41

43
7
2
21
16
14
40

46
7
2
20
14
14
42

50
7
2
21
15
12
43

51
8
2
21
12
17
39

.
120

.
120

.
100

.
90

.
90

140
95

personen in loondienst (aantal)
arbeidsjaren personen in loondienst (aantal)
a

Energie, water, huur gebouwen en terreinen.

Bron: cbs (ss 2015)

229

economie van de sport

Bij watersportclubs werkten in 2015 140 personen in loondienst. Gezamenlijk werkten zij
95 arbeidsjaren. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van 2012.
10.7

Fitnessbranche, maneges en sportscholen

De commerciële aanbieders van sport – fitnesscentra, maneges en sportscholen – hadden
in 2015 een gezamenlijke omzet van bijna 1 miljard euro. Het merendeel van deze omzet
werd binnengebracht door fitnesscentra (70%). De baten van maneges en sportscholen
maakten respectievelijk 19% en 10% uit van de totale baten van commerciële sportaanbieders.
Fitnessbranche
De Nederlandse fitnessbranche bestaat uit veel kleine bedrijven3 met een handvol werkzame personen en een klein aantal grote ketens. Bij ruim driekwart van de bedrijven werkten in 2015 minder dan vijf personen (figuur 10.2). De grote ketens, met meer dan 50 werkzame personen, vertegenwoordigden 1% van het totale aantal bedrijven in de sector. Deze
grote bedrijven hadden 14% van het totale aantal vestigingen – fitnesscentra – in handen.
Ruim 2,2 miljoen leden beoefenden hun sport bij een fitnesscentrum (zie paragraaf 5.5).
Twee vijfde van alle beoefenaren fitneste bij een vestiging van een bedrijf met meer dan
50 werkzame personen.
Figuur 10.2
Fitnessbranche, naar grootte bedrijf, 2015a (in procenten)
scp.nl

70
60
50
40
30
20
10
0
0-2 werkzame
personen
bedrijven

a

3-4 werkzame
personen
klanten

5-9 werkzame
personen

10-49 werkzame
personen

≥ 50 werkzame
personen

totale baten

Voorlopige cijfers.

Bron: cbs (ss 2015)
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Alle fitnesscentra samen waren in 2015 goed voor een omzet van 0,7 miljard euro. Veruit
het grootste deel hiervan bestond uit inkomsten uit abonnements- en lesgelden (90%).
Daarnaast waren er andere inkomstenbronnen, zoals horeca en verhuur (tabel 10.15).
Vooral bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen wisten relatief meer inkomsten uit
niet-fitnessdiensten te genereren.
Tabel 10.15
Baten, lasten en werkzame personen fitnessbranchea, 2015 (in miljoenen euro’s en procenten)
totaal baten (mln. euro)
inkomsten uit sport- en fitnessdiensten (%)
verkoopopbrengst horecavoorziening
opbrengst uit (onder)verhuur van deel accommodatie
overige opbrengsten

688
90
4
3
3

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)b
onderhoud en schoonmaak (%)
afschrijvingen (%)
overige kosten (%)c

638
32
4
27
3
14
20

werkzame personen (aantal arbeidsjaren)
w.v. personeel in loondienst (%)
a
b
c

9600
68

Voorlopige cijfers.
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.
Kosten inventaris en apparatuur, inkoop horeca, betaalde licenties e.d.

Bron: cbs (ss 2015)

De totale lasten van Nederlandse fitnesscentra bedroegen 638 miljoen euro in 2015. Ruim
een derde (36%) van dit bedrag bestond uit personele kosten. Een overgrote meerderheid
van de fitnesscentra (84%) gaf aan gebruik te maken van programma’s waarvoor licentierechten moeten worden betaald. In 2015 was hiermee 16 miljoen euro gemoeid. De sector
behaalde in 2015 een positief bedrijfsresultaat van 50 miljoen euro.
In de fitnessbranche werkten 26 duizend personen die samen goed waren voor bijna
10 duizend arbeidsjaren. Bij kleinere bedrijven bestaat meer dan de helft van de arbeidsinzet (arbeidsjaren) uit het geven van instructie bij fitnessactiviteiten. Voor de grootste
bedrijven is dit een vijfde. De bedrijven van 3 tot 50 werkzame personen besteedden ruim
40% van hun uitgaven aan personeel; de kleinste en grootste bedrijven minder dan 33%.
Bij de allerkleinste bedrijven werkt de eigenaar vaak zelf mee.
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Maneges en sportscholen
Net als de fitnesscentra zijn maneges en sportscholen commerciële aanbieders van sport.
In 2015 zetten de maneges 181 miljoen euro om (tabel 10.16). Contributies en lesgelden
maakten 75% van hun omzet uit. Hierin zijn ook de inkomsten uit het verzorgen van stalling en verhuur van paarden, alsmede sportdemonstraties opgenomen. Maneges hadden
in 2015 een positief exploitatiesaldo van 21 miljoen euro. De lasten bedroegen 160 miljoen
euro. Bijna een derde van de lasten van maneges betrof overige lasten. De kosten ten
behoeve van paarden (voer, dierenarts, e.d.) zijn onder andere opgenomen in deze kostenpost. Bijna een kwart van de lasten bedroeg lonen en sociale lasten. In 2015 waren 2480
personen in loondienst werkzaam bij maneges. Gezamenlijk werkten zij 1280 arbeidsjaren.
Sportscholen, zoals zwem-, tennis- en vechtsportscholen (exclusief sportinstructeurs en
fitnesscentra), hadden in 2015 een gezamenlijke omzet van 102 miljoen euro. Nog meer
dan maneges zijn sportscholen afhankelijk van abonnements-, les- en entreegelden. Die
maakten 90% van de totale baten uit in 2015. De lasten bedroegen 87 miljoen euro. Voor
sportscholen gold dat de huisvestingskosten (34%) en de lonen en sociale lasten (32%) de
grootstee kostenposten zijn. In de branche waren 2160 personen in loondienst werkzaam
die samen 620 arbeidsjaren werkten.
Tabel 10.16
Baten, lasten en personeel maneges en sportscholen, 2015 (in miljoenen euro’s en procenten)
maneges

sportscholen

totaal baten (mln. euro)
abonnements- en lesgelden (%)
subsidies en bijdragen (%)a
sponsor- en reclamegelden (%)
kantineverkopen (%)
overige baten (%)

181
75
4
1
12
8

102
90
2
1
4
3

totaal lasten (mln. euro)
lonen en sociale lasten (%)
personeel niet in loondienst (%)
huisvestingskosten (%)b
onderhoud en schoonmaak (%)
inkoopkosten kantine (%)
kapitaallasten (%)
overige lasten (%)

160
24
2
16
6
7
14
30

87
32
9
34
2
3
6
15

2480
1280

2160
620

personen in loondienst (aantal)
arbeidsjaren personen in loondienst (aantal)
a
b

Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen, donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties.
Energie, water, huur gebouwen en terreinen.

Bron: cbs (ss 2015)
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Personal training populair4
Een groep sportaanbieders die sterk in opkomst is, wordt gevormd door de personal trainers. Als gevolg van de toegenomen aandacht voor gezondheid en bewegen, alsmede de
toename van het aantal zzp’ers kiezen meer en meer sporters voor persoonlijke begeleiding tijdens de sportbeoefening. Een schatting maken van het aantal personal trainers is
niet eenvouding. Het beroep van is niet beschermd; iedereen mag zich personal trainer
noemen. In een Europese studie uitgevoerd door het Duitse onderzoeksbureau Edelhelfer
wordt het aantal personal trainers in Nederland geschat op ruim 4000. Het gemiddelde
tarief van een trainingssessie bedraagt 55 euro. Ter indicatie: gemiddeld bedroeg het duurste maandabonnement bij een fitnesscentrum 49 euro per maand.5
10.8 Slot
Het economisch belang van sport is in de periode 2006-2012 ongeveer gelijk gebleven. De
bijdrage van de sport aan de totale economie schommelde in deze periode steeds rond 1%.
De waardeontwikkeling van de belangrijkste macro-economische grootheden zoals productiewaarde, consumptieve bestedingen en toegevoegde waarde hield redelijk gelijke
tred met de ontwikkeling van de totale economie. Binnen de sporteconomie is wel sprake
van verschuivingen. De kern van de sporteconomie, de bedrijfstak sport zelf, groeide relatief sterk. De productie en consumptie van aan sport gerelateerde goederen en diensten
bleef daarbij achter.
De belangrijkste afnemers van sport zijn huishoudens en de daarbij behorende personen.
De directe uitgaven aan sport van een gemiddeld huishouden bedroegen 473 euro in 2015.
Dat is meer dan in eerdere jaren. Het aandeel van sport in de totale bestedingen van een
huishouden bedroeg 1,4% in 2015. De grootste uitgavenpost van huishoudens aan sport
waren de contributies en lesgelden voor sportverenigingen en fitnesscentra. De uitgaven
aan sport namen een fractie meer toe dan de totale bestedingen per huishouden tussen
2012 en 2015.
De overheid is een belangrijke speler bij het faciliteren van sport. Het onderhouden van
sportaccommodaties en zwembaden, het subsidiëren van lokale sportverenigingen en het
faciliteren van lokale sportevenementen worden in Nederland primair gezien als taken van
de gemeenten. In 2016 gaven de Nederlandse gemeenten gezamenlijk 1,2 miljard euro
netto uit aan het stimuleren en faciliteren van sportactiviteiten. Dat is vergelijkbaar met de
jaren daarvoor.
Particuliere exploitanten zijn, naast gemeenten, een belangrijke aanbieder van sportaccommodaties zoals zwembaden, sportparken en -hallen. De totale baten van particuliere
exploitanten van sportaccommodaties bedroegen ruim 1,2 miljard euro in 2015. In de
periode 2000-2015 nam de omzet steeds toe, maar vanaf 2009 steeg deze minder hard. De
totale werkgelegenheid bij particuliere exploitanten bedroeg 10.450 arbeidsjaren, waarvan
84% in loondienst. In toenemende mate wordt gewerkt met personeel dat niet in loondienst is. Dit is terug te zien in een toename van de kosten gemoeid met het inhuren van
personeel. Particuliere jachthavens zetten in 2015 6% minder om dan in 2012. Met name de
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inkomsten uit overige baten liepen terug. Er werden ook minder inkomsten uit de verhuur
van ligplaatsen gegenereerd.
Sportclubs zijn de belangrijkste gebruikers van sportaccommodaties. De sportclubs, exclusief watersport en betaald voetbal, hebben ruim 1,2 miljard euro omgezet in 2015. Vanaf
2009 liggen de totale baten van sportclubs rond dit niveau. Buitensportclubs zijn qua
baten, lasten en werkgelegenheid vele malen groter dan binnensportclubs. Van de totale
baten van sportverenigingen werd 84% gerealiseerd door buitensportclubs. In 2015 had
13% van de sportverenigingen personeel in loondienst. Er werkten ruim 12.000 personen,
nagenoeg evenveel als in 2012. Vier vijfde van het personeel in loondienst bij sportclubs
was in 2015 werkzaam bij een buitensportclub. De parttimefactor is hoog bij sportclubs. Bij
binnensportclubs werkte een persoon in loondienst gemiddeld zeven uur per week; bij buitensportclubs ruim anderhalve dag. Bij golfclubs was de parttimefactor het laagst van de
buitensportclubs. Sportclubs drijven daarnaast nog steeds sterk op de inzet van vrijwilligers. De inkomsten van watersportclubs bedroegen 55 miljoen euro in 2015. Watersportclubs zijn in toenemende mate afhankelijk van inkomsten uit contributies, verhuur en lesgelden.
De commerciële aanbieders van sport – fitnesscentra, maneges en sportscholen – hadden
in 2015 een gezamenlijke omzet van bijna 1 miljard euro. Het merendeel van die omzet
werd binnengebracht door fitnesscentra (70%). Deze branche wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van veel kleine bedrijven met een handvol werkzame personen en een klein
aantal grote ketens. De baten van maneges en sportscholen maakten respectievelijk 19%
en 10% uit van de totale baten van de commerciële sportaanbieders.
Noten
1

2

3
4
5
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De sector sportaccommodaties omvat de sector 93.11 uit de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (sbi 2008).
Die is nader onderverdeeld in zwembaden (93.11.1) en overige sportaccommodaties (93.11.2 tot en met
93.11.9). Voor zwembaden geldt dat het hier gaat om exploitanten van in elk geval een zwembad. Naast
dit zwembad kunnen ze nog andere zwembaden exploiteren, maar ook andere (sport)accommodaties.
Exploitatiegegevens over de gemeentelijke zwembaden en andere gemeentelijke sportaccommodaties
zijn niet opgenomen.
De sector jachthavens omvat de sector 93.29.1 uit de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (sbi 2008).
Exploitatiegegevens van watersportclubs met een jachthaven zijn hierin niet opgenomen, maar zijn
opgenomen in tabel 10.14. Exploitatiegegevens over gemeentelijke jachthavens zijn niet opgenomen.
De sector fitness omvat de sector 93.13 uit de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (sbi 2008).
De beschrijving van de ontwikkeling in de markt voor personal trainers zijn grotendeels ontleend aan
Personal Training in Europe, zoals dat in 2018 door het Duitse onderzoeksbureau Edelhelfer is uitgebracht.
Zie cbs (StatLine).
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Het ruimtebeslag van sport en bewegen
Remco Hoekman (Mulier Instituut / Radboud Universiteit)

11.1

Inleiding

De ruimtelijke betekenis van sport wordt in dit hoofdstuk in kaart gebracht door te kijken
naar het ruimtebeslag van de sport. Hiervoor kunnen we gebruikmaken van de bodemstatistieken van het cbs, waarmee het ruimtebeslag in hectaren voor sportterreinen zichtbaar
wordt (paragraaf 11.2), en het Databestand SportAanbod (dsa) van het Mulier Instituut.
In het dsa staan de Nederlandse sportvoorzieningen geregistreerd op naam, type en adres,
waarmee bijvoorbeeld dichtheden van voorzieningen per gemeente of regio zichtbaar kunnen worden gemaakt. In paragraaf 11.3 presenteren we twee ruimtelijke kernindicatoren op
basis van de data uit het dsa. In paragraaf 11.4 gaan we op basis van data uit de Vrijetijdsomnibus (vto) in op het ruimtegebruik bezien vanuit de sporter. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een concluderende paragraaf.
11.2

Het ruimtebeslag van sport

Op basis van de bodemstatistieken van het cbs kan een overzicht gegeven worden van de
ontwikkelingen in het ruimtebeslag van sport. Te midden van alle andere vormen van
ruimtegebruik onderscheidt het cbs ruimte die in gebruik is voor sport, uitgedrukt in aantal
hectaren sportterrein in Nederland. Tot sportterrein1 worden gerekend: terrein voor veldsport inclusief draf- en rensport, golfterrein, zwembad, (kunst)ijsbaan, sporthal en
manege, permanente motorcrossbaan (ook provisorisch ingericht), bijbehorende tribunes,
parkeerterreinen en bos-2 en heesterstroken. Deze sportterreinen hebben over het algemeen een ‘monofunctioneel’ karakter, doordat ze permanent zijn ingericht voor de beoefening van één of enkele takken van sport.
Tabel 11.1 geeft een overzicht van het bodemgebruik in Nederland voor sport en vormen
van actieve recreatie/bewegen. Het aantal hectaren sportterrein laat sinds 2000 een stijgende lijn zien. Nederland heeft in 2015 36.000 hectare sportterrein, 13% meer dan in 2000.
Daarmee is 1,1% van de bodem in Nederland (excl. water) min of meer exclusief in gebruik
voor sport. Nemen we alle terreinen bijeen die veel gebruikt worden voor allerlei vormen
van actieve recreatie en/of bewegen in de openbare ruimte (denk aan activiteiten als fietsen, wandelen, hardlopen en volkstuinieren), dan gaat het in 2015 om 14,5% van het totale
bodemgebruik (incl. water).
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Tabel 11.1
Bodemgebruik sport en recreatie/bewegen, 2000-2015 (in hectaren × 1000, indexcijfers en procenten van het
totaal)

2000
Nederland
Nederland exclusief water
recreatie
park en plantsoen
sportterrein
dagrecreatief terrein
volkstuin
verblijfsrecreatief terrein
bos
natuurlijk terrein
recreatie, bos, natuurlijk
terrein / totaal opp. nl
incl. water (%)
sportterreinen /
totaal recreatie (%)
sport / totaal nederland excl.
water (%)

2003

2006

2008

2010

2012

2015

(2000 =
100)

4154
3378

4154
3376

4154
3373

4154
3372

4154
3369

4154
3368

4155
3367

100
100

92
26
32
10
4
20

95
27
32
10
4
21

97
28
34
10
4
21

98
28
34
10
4
21

99
28
34
11
4
22

103
30
35
12
4
22

105
31
36
12
4
23

114
118
113
115
90
117

341
140

342
140

344
140

345
140

345
141

344
146

341
158

100
113

13,8

13,9

14,0

14,0

14,1

14,3

14,5

105

34,5

34,3

34,7

34,9

34,9

34,4

34,1

99

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

113

Bron: Mutatiereeks bodemgebruik 2000-2008, Bodemgebruik in Nederland (2010, 2012, 2015)

Ontwikkelingen in het ruimtebeslag van de sport
Het ruimtebeslag door sport volgt de ontwikkelingen in de vraag naar mogelijkheden om
te sporten (Hoekman en Van der Poel 2009). Logischerwijs reageert het ruimtebeslag voor
sport dan op veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking en de ontwikkelingen in de sportdeelname en sportvoorkeuren van die bevolking. Daarnaast kan het
ruimtebeslag voor sport worden beïnvloed door de opkomst van nieuwe sportvormen en
technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van kunstgras in het voetbal, wat intensiever ruimtegebruik mogelijk maakt (zie Van der Poel 2001; Van der Poel 2015; Stichting
Recreatie/Alterra 2005; Hoeijmakers en Romijn 2018).
Tabel 11.2 geeft inzicht in de relatie tussen de bevolkingsgroei en het ruimtebeslag van de
sport. De bevolking is in de periode 2000-2015 met 7% toegenomen, terwijl in diezelfde
periode het aantal hectaren sportterrein met 13% is toegenomen. Hiermee is in 2015
2,1 hectare sportterrein beschikbaar per 1000 inwoners.
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1.332
1.620
1.484
2.334
996
4.006
1.964
4.427
4.962
991
5.114
2.560

31.790

1.342
1.667
1.496
2.372
1.039
4.094
2.032
4.474
5.067
997
5.355
2.556

32.489

2003

1.402
1.706
1.660
2.454
1.137
4.125
2.110
4.592
5.135
1.008
5.464
2.736

33.531

2006

1.437
1.784
1.690
2.503
1.160
4.167
2.147
4.632
5.174
1.019
5.582
2.827

34.121

2008

1.380
1.791
1.697
2.477
1.261
4.195
2.125
4.738
5.257
1.058
5.680
2.815

34.474

2010

1.449
1.782
1.765
2.509
1.296
4.424
2.093
4.893
5.436
1.058
5.817
2.799

35.321

2012

1.448
1.830
1.858
2.540
1.344
4.547
2.164
4.924
5.402
1.101
5.974
2.834

35.966

2015

Bron: cbs (mutatiereeks Bodemgebruik 2000-2008 en Bodemgebruik in Nederland 2010. 2012, 2015)

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Nederland

2000

109
113
125
109
135
114
110
111
109
111
117
111

113

index
verandering
in ha
sportterreinen
(2000 = 100)

104
103
104
106
127
106
114
110
106
102
106
98

107

index bevolkingsontwikkeling
2000-2015

Tabel 11.2
Ontwikkeling in bodemgebruik voor sportterrein, naar provincie, afgezet tegen de bevolkingsontwikkeling, 2000-2015 (in hectaren en indexcijfers)

2,5
2,8
3,8
2,2
3,3
2,2
1,7
1,8
1,5
2,9
2,4
2,5

2,1

sportterrein
per 1000
inwoners in
2015 (ha)

In alle provincies is het aantal hectaren sportterrein toegenomen over de periode
2000-2015. De provincie Utrecht is de enige waar, over de periode 2000-2015, de bevolkingsgroei groter is dan de toename in hectaren sportterreinen. Na Flevoland groeit de
bevolking in Utrecht het snelst. Maar terwijl er in Flevoland ook een grote toename in
sportruimte te zien is, is die in Utrecht beperkt. Het lijkt erop dat in Utrecht het aanbod
vertraagd reageert op de toenemende vraag naar sportruimte, wat gepaard gaat met
wachtlijsten, maar ook met maatregelen als het vervangen van grasvelden door kunstgrasvelden, waardoor intensiever ruimtegebruik mogelijk is (zie bv. Schadenberg en Hoekman
2017). Eerder onderzoek heeft vastgesteld dat in een meer stedelijke context eerder sprake
is van clustering van sportruimten. Daarmee ontstaan mogelijkheden voor efficiënter
ruimtegebruik, waardoor minder sportruimte per inwoner nodig is (Van der Poel, Wezenberg-Hoenderkamp en Hoekman 2016). Dit efficiëntere ruimtegebruik zien we terug in het
kleinere ruimtebeslag per inwoner in de meer stedelijke provincies Zuid-Holland (1,5 hectare), Noord-Holland (1,8 hectare) en Utrecht (1,7 hectare). Omgekeerd is in dunbevolkte
provincies als Groningen, Friesland en Zeeland relatief veel sportterrein per 1000 inwoners
beschikbaar. Drenthe spant de kroon met 3,8 hectare per 1000 inwoners. In deze gebieden
zijn veel kleinere kernen te vinden met ‘eigen’ sportaccommodaties, die een lage en vaak
teruglopende bezettingsgraad kennen, maar met het oog op de leefbaarheid van de kern
toch relatief lang in stand worden gehouden (Hoekman et al. 2015a).
Het ruimtebeslag verschilt sterk naar de tak van sport, ook als we alleen kijken naar vormen van sportbeoefening die op sportterreinen plaatsvinden, zoals afgebakend door het
cbs in de statistiek Bodemgebruik Nederland (zie tabel 11.2). Het ruimtegebruik door zaalsporters (in sporthallen) en zwemmers (in zwembaden) is relatief beperkt wanneer dit
wordt vergeleken met dat door veldsporters en met name golfers. Uiteindelijk blijkt twee
derde van het totale ruimtegebruik door sport bepaald te worden door slechts twee takken
van sport: voetbal en golf, beide sporten met veel leden in combinatie met een relatief
groot ruimtebeslag per sporter (Van der Poel 2015). Tabel 5.2 liet zien dat bij beide sporten
de groei in het aantal leden stagneert, waardoor naar verwachting ook de groei in het
ruimtebeslag door sport zal stagneren. Bij voetbal komt daarbij dat in de verstedelijkte
gebieden met een grote druk op de ruimte grasvelden worden vervangen door kunstgrasvelden, zodat een groei in ledental hier niet direct leidt tot meer ruimtebeslag (zie hoofdstuk 6 in Van der Poel et al. 2016).
11.3

Ruimtelijke kernindicatoren sport

Kernindicator Sportaccommodaties
Omdat het aantal hectaren sportterrein zeer gevoelig is voor de ontwikkelingen in slechts
twee takken van sport (zie paragraaf 11.2), is met de kernindicator Sportaccommodaties
gezocht naar een andere gestandaardiseerde maat voor de aanwezigheid van sportaccommodaties. De kernindicator Sportaccommodaties geeft een gewogen gemiddelde van de
aanwezigheid van sportaccommodaties per 10.000 inwoners, waarbij rekening wordt
gehouden met verschillen in diversiteit en capaciteit van sportaccommodaties.3 In essentie
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gaat het om een maat van de dichtheid voor sportaccommodaties per 10.000 inwoners,
waarbij ‘sportaccommodaties’ permanente accommodaties zijn, waarin normaal gesproken ruimte is voor trainingen en/of competitiebeoefening door amateursporters. De basis
voor deze dichtheidsmaat zijn de sportaccommodaties die staan geregistreerd in het Databestand SportAanbod (dsa), dat wordt beheerd door het Mulier Instituut. In principe zijn
hierin alle reguliere accommodaties opgenomen.
De kernindicator is voor het eerst berekend in 2016 (zie Van der Poel et al. 2016) en is
opnieuw berekend voor deze Rapportage sport, uitgaand van de meest recente gegevens in
het dsa. Voor heel Nederland komt de kernindicator in 2018 uit op 21,1, een half punt lager
dan in 2016. Hieruit kan geen trend worden afgeleid, omdat dit voor een belangrijk deel het
effect is van een betere kwaliteit van de onderliggende data. De score van 21,6 uit 2016
blijkt achteraf iets te hoog, in feite is er sprake van een stabiele score van net iets boven de
21. Figuur 11.1 laat de scores op de kernindicator Sportaccommodaties zien, uitgesplitst
naar stedelijkheidsgraad.
Figuur 11.1
Uitkomst kernindicator Sportaccommodaties, naar stedelijkheidsgraad, 2018
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Bron: Mulier Instituut (dsa)
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Figuur 11.2
Kernindicator Sportaccommodaties in de vsg-regio’s, 2018
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In figuur 11.2 wordt duidelijk hoe de verschillende vsg-regio’s4 scoren op de kernindicator
Sportaccommodaties. Hier is goed te zien dat de meer stedelijke regio’s overwegend een
lagere uitkomst noteren dan de plattelandsregio’s.
Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving
Sport en bewegen vinden niet alleen plaats in formele sportaccommodaties en op de
‘sportterreinen’ zoals afgebakend door het cbs (zie paragraaf 11.2), maar voor een groot
deel daarbuiten: in bossen en parken, op het strand, op pleintjes en in recreatiegebieden
(zie ook Hoekman, Wezenberg-Hoenderkamp en Van den Dool 2015). Anders dan bij de
voorzieningen die zijn meegenomen bij de kernindicator Sportaccommodaties gaat het
hier meestal om een tijdelijk beslag op de ruimte, waarbij die ruimte een ‘multifunctioneel’
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karakter heeft, oftewel ook voor andere activiteiten wordt gebruikt dan sporten en bewegen.
De kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (kbo) is een maat voor de ruimte in de
woonomgeving die gebruikt kan worden om te sporten en bewegen – vandaar ‘beweegvriendelijke omgeving’. Of die ruimte daarvoor ook werkelijk wordt gebruikt, hangt af van
meer dan alleen de beschikbaarheid en inrichting van die ruimte. Denk bijvoorbeeld ook
aan zaken als toegankelijkheid, fysieke en sociale veiligheid en aanbod van activiteiten en
evenementen. Deze (subjectieve) elementen zijn wel van belang bij het bepalen van de uiteindelijke beweegvriendelijkheid en het sportieve gebruik van de omgeving, maar zijn
meestal niet permanent van aard, niet systematisch geregistreerd en vaak moeilijk vast te
stellen, waardoor ze zich slecht lenen voor een landelijke kernindicator waarmee vergelijkingen moeten kunnen worden uitgevoerd.
De kbo bestaat uit zes onderliggende deelindicatoren gebaseerd op relatief stabiele, te
kwantificeren en te vergelijken fysieke elementen5:
– dichtheid (publieke) sportaccommodaties;
– aantal (informele) sport- en speelplekken;
– sport-, speel- en beweegruimte;
– routes/paden;
– buitengebied;
– nabijheid voorzieningen.
Het Mulier Instituut heeft deze kernindicator voor het eerst gerapporteerd in het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland (Van der Poel et al. 2016). De landelijke score op de
kbo was toen 2,56 (op een schaal van 1 tot en met 5). Voor deze Rapportage sport is de kbo
opnieuw berekend; deze komt nu uit op 2,61. Net als bij de kernindicator Sportaccommodaties zien we een stabiel beeld.
De uitkomsten van de kbo laten waar het gaat om stedelijkheid en vsg-regio vergelijkbare
patronen zien als de kernindicator Sportaccommodaties. In niet-stedelijke gebieden wordt
beter gescoord op de kbo dan in meer stedelijke gebieden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de verschillen marginaal zijn en op basis van de vsg-regio’s redelijk uitmiddelen
(zie figuur 11.3 en figuur 11.4).
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Figuur 11.3
Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving in de vsg-regio’s in Nederland, 2018
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Figuur 11.4
Uitkomst kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (kbo), naar stedelijkheid
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Een hogere score op de kbo hoeft niet te betekenen dat op alle deelindicatoren beter dan
gemiddeld wordt gescoord. Wanneer wordt gekeken naar deelindicatoren, dan valt op dat
geen enkele regio op alle onderdelen een bovengemiddelde score laat zien (zie tabel 11.3).
Dit zorgt er ook voor dat de verschillen tussen de regio’s relatief beperkt zijn.
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Drenthe
Flevoland
Noord-OostGelderland
IJsselland
Noord-Limburg
Fryslan
Twente
Midden-Limburg
Zeeland
Noord-Oost-Brabant
Groningen
Zuid-Oost-Brabant
Hollands Noorden
Midden-Gelderland
Kennemerland
Gooi en Vechtstreek
Nederland
Hart van Brabant
Haaglanden
Amsterdam
West Brabant
Rotterdam-Rijnmond
Utrecht
Zuid-Limburg
Zuid-Gelderland

2,52
2,59
2,03
2,21
2,13
2,11
2,47
1,45
2,19
2,37
2,05
1,91
2,35
2,27
2,32
1,61
2,19
2,66
3,00
2,85
1,66
2,16
2,16
1,14
1,88

2,95
3,09
3,95
2,51
3,25
3,22
2,96
3,52
2,54
2,75
1,37
2,01
1,92
2,20
1,90
1,49
1,17
1,89
1,10
1,70
2,66
2,06

aantal sport- en
speelplekken

3,34
1,69
2,89

dichtheid sportaccommodaties

Tabel 11.3
Score op de kbo en op de deelindicatoren per vsg-regio en landelijk, 2018

3,44
2,15
3,32
2,75
2,56
3,30
3,08
3,46
2,74
3,44
2,76
3,64
2,57
3,14
2,67
3,09
3,90
2,68
3,97
2,95
2,60
2,50

3,55
4,29
2,48

sport-, speel- en
beweegruimte

3,33
3,34
3,62
2,77
3,47
3,55
2,76
2,90
2,69
2,38
2,61
1,90
2,41
2,35
1,92
1,33
1,17
2,39
1,59
1,74
2,20
2,22

4,11
3,11
3,64

routes

2,64
3,77
2,22
3,10
3,31
2,70
2,59
1,84
2,86
1,80
3,47
1,73
2,91
2,19
2,80
1,55
0,98
2,61
1,35
1,70
1,60
2,03

4,01
3,30
3,82

buitengebied

3,13
3,22
2,16
3,77
3,33
2,38
3,24
3,19
3,48
3,45
3,67
4,29
4,34
3,59
3,68
4,48
4,43
3,20
4,07
3,97
3,92
3,25

2,31
3,22
3,03

nabijheid

2,95
2,95
2,90
2,89
2,89
2,89
2,83
2,83
2,70
2,69
2,69
2,65
2,63
2,61
2,61
2,49
2,42
2,41
2,37
2,37
2,35
2,32

3,31
3,04
2,98

kbo 2018
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Bron: Mulier Instituut (dsa)

Zaanstreek en
Waterland
Hollands Midden
Zuid-Zuid-Holland

Tabel 11.3
(Vervolg)

2,60
1,52
1,81

2,01
1,61

aantal sport- en
speelplekken

1,49

dichtheid sportaccommodaties

3,05
3,01

3,23

sport-, speel- en
beweegruimte

1,63
1,72

1,40

routes

0,98
1,20

0,63

buitengebied

3,84
3,52

3,82

nabijheid

2,17
2,14

2,19

kbo 2018

11.4

Gebruik sportruimte

In de voorgaande paragrafen is de ruimtelijke betekenis van sport in kaart gebracht door te
kijken naar de sportvoorzieningen en de beweegvriendelijke omgeving die voor sporten en
bewegen (kunnen) worden gebruikt en het ruimtebeslag dat daarmee gepaard gaat. In
deze paragraaf verschuift het perspectief van de fysieke elementen naar het gebruik ervan
door de burger. Hiervoor kunnen we data gebruiken uit de Vrijetijdomnibus (vto) van het
scp.
De helft van de bevolking maakt in 2016-2017 gebruik van een overdekte sportaccommodatie voor sportbeoefening (zie tabel 11.4) (dat omvat gemeentelijke sportaccommodaties
zoals sporthallen, gymzalen en zwembaden, maar ook het commerciële sportaanbod van
fitnesscentra). Hier is sprake van een lichte afname: van 53% in 2012-2013 naar 50% in
2016-2017. Ongeveer een kwart van de bevolking maakt gebruik van sportaccommodaties
in de open lucht, zoals sportvelden, tennisbanen en openluchtzwembaden. Tussen 2012 en
2017 is dit aandeel teruggelopen van 26% naar 24%. Dat sluit aan op de ontwikkeling in
accommodatiegebruik voor sportbeoefening die door Wezenberg-Hoenderkamp en Hoekman (2016) is beschreven op basis van het onderzoek Ongevallen en bewegen in Nederland.
Tabel 11.4
Ruimte en voorzieningengebruik ten behoeve van sportbeoefening (in procenten van de bevolking van 6 jaar
en ouder)

in een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal,
gymzaal, zwembad of fitnesscentrum
in een andere overdekte accommodatie, zoals een
buurthuis, wijkgebouw of kantine
op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een
sportveld, tennisbaan of openluchtzwembad
op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje
of hangplek
op een openbare plek in de natuur, zoals een park, bos,
strand of meer
thuis of in de tuin
anders

2012-2013

2014-2015

2016-2017

53

50

50

12

10

11

26

24

24

12

10

8

42

39

40

14
4

13
4

15
2

Bron: scp (vto 2012-2017)
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Het gebruik van pleintjes, trapveldjes en hangplekken voor sportbeoefening is significant
afgenomen. In 2012-2013 maakte 12% van de bevolking hiervan gebruik, terwijl dit in
2016-2017 geldt voor 8% van de bevolking. Op het eerste gezicht lijkt een mogelijke verklaring hiervoor dat kinderen in de afgelopen jaren minder zijn gaan buiten spelen (Jantje
Beton 2018; Dellas et al. 2018). Maar wanneer specifiek wordt gekeken naar het gebruik
van deze voorzieningen naar leeftijd, dan valt op dat dit niet is afgenomen voor de jongste
leeftijdsgroepen, maar dat een afname van gebruik door volwassenen de oorzaak is van de
daling (niet in tabel). Tegen de verwachting in is het gebruik van de openbare plekken in de
natuur (park, bos, strand, enz.) licht afgenomen: van 42% van de bevolking in 2012-2013
naar 39% in 2014-2015 en 40% in 2016-2017. Hierbij is overigens alleen het verschil tussen
2012-2013 en 2014-2015 significant.
Wat opvalt is dat alle categorieën, met uitzondering van ‘thuis of in de tuin’, in 2016-2017
door een kleiner aandeel van de bevolking worden gebruikt dan in 2012-2013. Dit impliceert dat, gegeven de gelijk gebleven sportdeelname (zie hoofdstuk 6), in 2012-2013 meer
typen voorzieningen werden gebruikt voor de sportbeoefening dan in de daaropvolgende
jaren het geval was. Dat kan betekenen dat sporters minder verschillende sporten zijn gaan
beoefenen of dat zij zich meer zijn gaan concentreren op één type sportaccommodatie. Om
beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het accommodatiegebruik, zou het wenselijk
zijn om de frequentie en de duur ervan te kennen. Nu kan enkel worden vastgesteld dat
een kleiner aandeel van de bevolking gebruikmaakt van de diverse sportaccommodaties,
maar blijft onduidelijk of het totale gebruik van de diverse voorzieningen voor sportbeoefening is toegenomen of afgenomen.
Ruimte- en voorzieningengebruik voor sporten en bewegen naar achtergrondkenmerken
Uitgaande van de laatste vto-meting (2016-2017) is gekeken naar verschillen in ruimte- en
voorzieningengebruik tussen bevolkingsgroepen. Op basis hiervan is vastgesteld dat in het
gebruik van ruimte en voorzieningen voor sport en bewegen duidelijk verschillen waarneembaar zijn naar achtergrondkenmerken (zie tabel 11.5). Deze achtergrondkenmerken
hangen samen met verschillen in sportvoorkeuren en -activiteiten (zie hoofdstuk 6), met
telkenmale verschillende vormen van ruimtebeslag als gevolg. Sportende vrouwen maken
meer dan mannen gebruik van binnensportaccommodaties (resp. 72% en 63%). Mannen
maken daarentegen meer dan vrouwen gebruik van sportvelden (resp. 40% en 24%),
onder andere als gevolg van de veel grotere populariteit van voetbal onder mannen vergeleken met vrouwen. In relatie tot leeftijd blijkt dat de jongste leeftijdsgroep (6-11 jaar) meer
dan andere leeftijdsgroepen gebruikmaakt van overdekte sportaccommodaties, sportaccommodaties in de openlucht (sportvelden) en openbare plekken als trapveldjes. De
20-34-jarige sporters maken overwegend gebruik van overdekte sportaccommodaties,
waarbij fitnesscentra een belangrijke rol spelen aangezien fitness onder hen een populaire
sport is. Deze leeftijdsgroep is daarnaast relatief vaak actief in de natuur (park, bos, strand
of meer). Dat geldt ook voor de oudere leeftijdsgroepen. Naarmate de leeftijd toeneemt,
neemt de deelname aan veldsporten als voetbal en hockey af, en daarmee het gebruik van
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sportvelden en trapveldjes. De leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder maakt voor sportdoeleinden meer dan de andere leeftijdsgroepen gebruik van buurthuizen, wijkgebouwen en
kantines.
Hoger opgeleiden (25 jaar en ouder) maken in grotere mate gebruik van overdekte sportaccommodaties dan lager opgeleiden (resp. 68% en 49%). Ook het gebruik van openbare
plekken in de natuur (park, bos, strand of meer) is meer in trek bij hoger opgeleiden dan bij
lager opgeleiden (resp. 69% en 48%).
Waar het sportaccommodaties in de open lucht betreft, zijn opvallend genoeg geen verschillen waarneembaar tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse migranten (beiden 33%). Westerse en niet-westerse migranten maken meer dan autochtone Nederlanders gebruik van overdekte sportaccommodaties (resp. 73% en 66%). Sportbeoefening in
de openbare natuur (park, bos, strand of meer) is nadrukkelijk populairder bij autochtone
Nederlanders en bij westerse migranten (resp. 58% en 61%) dan bij niet-westerse migranten (29%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet uit te sluiten is dat deze resultaten
deels het gevolg zijn van een niet-representatieve steekproef onder westerse en niet-westerse migranten.
De verschillen in accommodatiegebruik naar stedelijkheid zijn beperkt. Waar in meer stedelijke gebieden relatief veel gebruikgemaakt wordt van overdekte sportaccommodaties,
maakt in minder stedelijke gebieden een groter aandeel van de bevolking gebruik van de
openbare natuur (park, bos, strand of meer). Hierbij speelt vermoedelijk mee dat in de
minder stedelijke gebieden de openbare natuur ook meer gelegenheden biedt voor sportbeoefening (zie figuur 11.4 en tabel 11.3), terwijl in stedelijke gebieden de bereikbaarheid
van overdekte sportaccommodaties beter is (zie ook Van der Poel et al. 2016).
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87
72
77
64
57
51

49
64
68

72
68

opleidingsniveau (≥ 25 jaar)
lager (lo, vmbo, avo, mavo)
middelbaar (havo, vwo, mbo)
hoger (hbo, wo)

zelf ervaren gezondheid
zeer goed
goed

63
72

geslacht
man
vrouw

leeftijd
6-11 jaar
12-19 jaar
20-34 jaar
35-54 jaar
55-64 jaar
65 jaar en ouder

67

totaal

overdekte sportaccommodatie

11
15

20
15
14

8
13
13
15
11
26

14
16

15

andere overdekte
accommodatie, zoals
een buurthuis, wijkgebouwen of kantine

45
32

18
21
31

61
54
32
27
17
21

40
24

33

sportaccommodatie in de
open lucht, zoals een
sportveld, tennisbaan of
openluchtzwembad

19
11

5
6
8

29
26
11
8
6
3

14
9

12

openbare plek,
zoals een
pleintje,
trapveldje of
hangplek

54
58

48
57
69

32
41
57
64
66
47

57
52

54

openbare plek in
de natuur, zoals
een park, bos,
strand of meer

23
18

18
15
21

23
28
21
18
15
21

20
21

20

thuis of
in de tuin

Tabel 11.5
Ruimte en voorzieningengebruik door sporters (minstens twaalf keer per jaar) ten behoeve van sport en bewegen, naar achtergrondkenmerken, 6 jaar en ouder,
2016-2017
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68
71
66
65
60

66
73
73

etniciteit
Nederlander
westerse migratieachtergrond
niet-westerse migratie
achtergrond

stedelijkheid
zeer sterk
sterk
matig
weinig
niet

62
52

overdekte sportaccommodatie

niet goed, niet slecht
(zeer) slecht

Tabel 11.5
(Vervolg)

18
15
12
11
18

15
17
13

21
22

andere overdekte
accommodatie, zoals
een buurthuis, wijkgebouwen of kantine

31
32
35
35
27

33
28
33

22
9

sportaccommodatie in de
open lucht, zoals een
sportveld, tennisbaan of
openluchtzwembad

12
10
12
12
14

12
7
15

6
5

openbare plek,
zoals een
pleintje,
trapveldje of
hangplek

55
50
55
58
59

58
61
29

46
34

openbare plek in
de natuur, zoals
een park, bos,
strand of meer

21
20
20
20
20

20
22
23

21
37

thuis of
in de tuin

11.5

Slot

Het ruimtebeslag door de sport is in de periode 2000-2015 met ruim 4000 hectare toegenomen. De groei in hectaren sportterrein, zoals gedefinieerd door het cbs in zijn bodemstatistieken, overtreft de bevolkingsgroei, waardoor er meer hectare sportterrein beschikbaar is gekomen per inwoner. De provincie Utrecht is de enige provincie waar de bevolking
is toegenomen, maar niet evenredig meer ruimte voor sportbeoefening is gekomen. Hiermee lijkt de druk op de sportruimte in deze provincie toe te nemen. In andere provincies
lijkt dit niet of in mindere mate het geval, omdat de sportdeelname min of meer stabiel is.
Dat het aantal hectaren sportterrein per inwoner oploopt, kan daarnaast een gevolg zijn
van verandering in sportvoorkeur. Voetbal en golf blijken ongeveer twee derde van het
totale ruimtebeslag van sport te veroorzaken. Als deze twee sporten verhoudingsgewijs
sterk stijgen in de sportvoorkeur ten koste van relatief weinig ruimte vragende sporten,
zoals de zaalsporten, dan kan bij een gelijkblijvende sportdeelname het ruimtegebruik
door de sport stijgen. Dit is inderdaad aan de orde geweest in de periode 2000-2015 (Van
der Poel 2015). De laatste jaren lijken de aantallen leden bij de voetbalbond en de golffederatie echter te stagneren, met mogelijk als gevolg dat de groei in het ruimtebeslag door de
sport eveneens zal stagneren.
Met name in plattelandsgebieden is relatief veel sportterrein aanwezig. Dat is te zien in de
bodemstatistieken van het cbs, maar ook in de uitkomsten van de kernindicator Sportaccommodaties en de kernindicator Beweegvriendelijke omgeving. Het kan deels verklaard
worden vanuit het perspectief van leefbaarheid. Gemeenten kiezen ervoor om sportaccommodaties in kleine kernen in stand te houden om zo een goede spreiding en bereikbaarheid van sportaccommodaties te behouden (Hoekman et al. 2015a). In deze gebieden
reageert het aanbod van sportvoorzieningen en daarmee het ruimtebeslag van de sport
vertraagd op de terugloop en/of vergrijzing van de bevolking en lager wordende bezettingsgraden. Er ontstaat overcapaciteit, die vaak pas gereduceerd wordt als groot onderhoud of nieuwbouw aan de orde is en/of de voorzieningen zijn afgeschreven.
In de stedelijke context daarentegen is sprake van efficiënter ruimtegebruik en minder
sportaccommodaties per 10.000 inwoners. Dit wordt onderstreept door de uitkomsten op
de kernindicatoren. Mede dankzij clustering en schaalvergroting kunnen gemeenten deels
toe met minder sportaccommodaties, hoewel lokale ruimteonderzoeken ook laten zien dat
vooral in de stedelijke context tekorten bestaan aan formele sportaccommodaties.
Tabel 11.4 maakt duidelijk dat, bezien vanuit de bevolking, het gebruik van diverse typen
sportvoorzieningen voor sportbeoefening door de tijd heen afneemt. Voor wat betreft formele sportaccommodaties is dit in lijn met eerder onderzoek en conform verwachting. Dat
geldt niet waar het gaat om het gebruik van openbare plekken voor allerlei vormen van onen anders georganiseerde vormen van sport. Gelet op de stijgende populariteit van hardlopen, fietsen, wandelen en fitnessactiviteiten (o.a. bootcamps) in de openbare ruimte was
een stijging voorzien, in lijn met de vorige Rapportage sport (Hoekman et al. 2015b). Mogelijk
hangt de daling samen met een afname van het aantal verschillende sporten dat wordt
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beoefend (men kon bij de antwoorden gebruik van meerdere voorzieningen en ruimten
om te sporten en bewegen opgeven). Een andere (deel)verklaring zou kunnen zijn dat sporters zich meer zijn gaan concentreren op sportbeoefening in één type sportvoorziening –
bijvoorbeeld fietsen, wandelen en buitenfitness allemaal op een ‘openbare plek in de
natuur’ in plaats van fitness in een ‘overdekte accommodatie’ en voetballen op een ‘sportaccommodatie in de openlucht’.
De Omgevingswet (zie hoofdstuk 2 en 3) moet zorgdragen voor een gezonde leefomgeving. Het bieden van mogelijkheden om te sporten en bewegen kan een integraal onderdeel zijn van de gezonde leefomgeving en bijdragen aan een gezondere samenleving. De
verschillen in het ruimte- en voorzieningengebruik voor sporten en bewegen naar achtergrondkenmerken, die we zichtbaar hebben gemaakt in tabel 11.5, zijn groot. Kennis van
deze verschillen kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak bij
het bevorderen van een beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving. Deze kennis kan
ingebracht worden bij de te ontwikkelen omgevingsvisies. Daarbij kunnen de achtergrondkenmerken van de bewoners gekoppeld worden aan hun voorkeuren voor typen ruimteen voorzieningengebruik voor sporten en bewegen en het al dan niet aanwezig zijn van die
ruimten en voorzieningen in hun leefomgeving.
In deze Rapportage sport is volstaan met het in kaart brengen van de ruimtelijke betekenis
van sport door vanuit verschillende perspectieven en voorhanden zijnde statistieken te kijken naar het ruimtebeslag en ruimtegebruik door vormen van sport en bewegen. In potentie is de ruimtelijke betekenis van sporten en bewegen groter dan alleen het ruimtebeslag
en gebruik. Een mooi voorbeeld daarvan is een onderzoek dat heeft laten zien dat de aanwezige sportruimte van invloed is op de woz-waarde van woningen. Meer groen en openluchtsportaccommodaties hebben een positieve uitwerking op de woningwaarde (Knol
2009). De hoogste woz-waarde treft men daar aan waar veel groen en veel sportvelden
zijn. Daarnaast geldt dat sterk positieve veranderingen in de waarde van onroerend goed
samengaan met de aanwezigheid van sportvelden en groen. Eveneens is sprake van een
grotere tevredenheid over de woonomgeving in delen van de stad waar meer groen en
sportvelden aanwezig zijn (Knol 2009). Men kan zich ook afvragen welke betekenis sportevenementen en iconische sportvoorzieningen, zoals stadions en schaatstempels als Thialf,
hebben voor de branding van steden en regio’s, het lokale vestigingsklimaat en het toerisme. Of wat sportvoorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid en cohesie in dorpen en
wijken.
Om meer te zeggen over deze verder weg liggende ruimtelijke betekenissen van sport en
bewegen volstaat het niet te rapporteren over de beschikbare sportstatistieken, maar zijn
andere en nieuwe data nodig en onderzoek naar de opgeworpen verbanden. De noodzaak
voor dit onderzoek is duidelijk aanwezig, in het bijzonder waar het gaat om vragen als wat
sportvoorzieningen betekenen in termen van energieverbruik en co2-uitstoot. Afhankelijk
van de bron lopen de geschatte kosten voor energieverbruik van sportaccommodaties uiteen tussen de 200 en 250 miljoen euro (voor een overzicht zie Van der Poel 2016). Zwem252
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baden gebruiken gemiddeld de meeste energie en kunnen ook de grootse besparingen
realiseren (tussen 30-50% energiebesparing, ongeveer 100.000 euro per jaar) (rvo 2015).
Meer algemeen is er zowel vanuit de overheid als vanuit de sportsector sprake van een
snelgroeiende aandacht voor de duurzaamheid van de sportinfrastructuur.
De Monitor Lokaal Sportbeleid laat zien dat duurzaamheid nu een belangrijke rol inneemt in
het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid (Hoekman en Van der Maat 2017). De Vereniging Sport en Gemeenten (vsg) stimuleert gemeenten om te werken aan het verbeteren
van milieuprestaties en het besparen op energie en daaraan gerelateerde kosten door het
aanbieden van de milieubarometer. Deze duurzaamheidsmonitor geeft inzicht in milieukosten en -prestaties van gym- en sportzalen en zwembaden en biedt gemeenten de
mogelijkheid om de eigen gegevens te vergelijken met deze benchmark. In het recent
gesloten Nationaal Sportakkoord is ‘duurzame sportinfrastructuur’ een van de zes thema’s,
met als inzet dat sport een bijdrage levert aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en
de aandacht richt op co2-neutraal bouwen. Het thema duurzaamheid staat ook op de
agenda van sportverenigingen en sportbonden, mede doordat diverse overheidslagen
gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen om sportverenigingen aan te zetten tot het
duurzamer maken van de accommodaties (rvo 2015). Een deel van de sportverenigingen
heeft in de afgelopen jaren energiebesparende maatregelen genomen. Het gaat hier met
name om het plaatsen van ledverlichting, een hoogrendementsketel en isolatie (Van der
Poel et al. 2017). De aandacht voor energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen
en sportstichtingen is toegenomen als gevolg van de subsidieregeling ‘Energiebesparing en
duurzame energie sportaccommodaties’, die verenigingen financiële ondersteuning biedt
bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Deze subsidieregeling loopt in
2018 af, maar krijgt een vervolg in de nieuwe regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties’ (zie hoofdstuk 3). Daarmee kan een aanvullende subsidie worden
aangevraagd voor 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid.
Kortom, er wordt nu in snel tempo veel beleid ontwikkeld gericht op het duurzamer maken
van de sportinfrastructuur. Voor sommigen zal duidelijk zijn dat ‘we’ dit al veel eerder hadden moeten doen. Dat geldt dan ook voor onderzoek naar dit aspect van de ruimtelijke
betekenis van sporten en bewegen en de daarmee gemoeide sportinfrastructuur, verplaatsingen, energie- en waterverbruik, gebruik van chemische middelen en productie van afval.
Geschikte data en onderzoek op dit terrein zijn nog nauwelijks beschikbaar. Hier ligt een
uitdaging voor een volgende Rapportage sport.
Noten
1
2
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Water in sportterrein wordt tot recreatiewater gerekend, indien 75% van de oevers in de hoofdgroep
recreatieterrein valt.
Sportvoorzieningen kunnen gelegen zijn in een bos- of parkachtige omgeving, of stukken bos of park
bevatten. Denk bijvoorbeeld aan golfterreinen. Het cbs rekent bosgebieden groter dan een hectare niet
tot sportterrein.
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Voor een uitgebreide toelichting zie hoofdstuk 13 in Van der Poel et al. 2016. Zie ook https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/kernindicatoren/sport-en-beweegaanbod#!node-sportaccommodaties-0
vsg-regio’s zijn de werkregio’s van Vereniging Sport en Gemeenten. Deze 27 regio’s komen in grote lijnen overeen met de 25 Gezondheidsregio’s van de ggd. Met dien verstande dat de ggd regio’s Hart van
Brabant en Noord-Limburg beiden zijn opgesplitst in twee vsg-regio’s.
Voor een uitgebreide toelichting op inhoud en berekeningswijze van de kbo zie hoofdstuk 14 in Van der
Poel et al. 2016.
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De inzet van sport en bewegen voor internationale
samenwerking
Resie Hoeijmakers en Wikke van Stam (Mulier Instituut)

12.1

Inleiding

Nederlanders sporten en bewegen veel in vergelijking met de inwoners van andere landen
(Van Stam en Van den Dool 2018). Door de Nederlandse geografie, bevolkingsdichtheid en
traditie wordt veel gefietst en gelopen, ook voor het nodige vervoer naar werk, winkels en
andere voorzieningen. De sterke structuur van sportverenigingen die gedragen wordt door
vrijwilligers en de goede sportinfrastructuur die Nederland kenmerkt, zijn volgens
de geraadpleegde experts1 uniek in de wereld en vormen de basis voor de vele sportieve
successen die Nederlandse sporters hebben voortgebracht.
Vanuit deze basis acteert Nederland in het internationale speelveld. Sport wordt ingezet als
een instrument voor internationale politiek en het bevorderen van internationale handel,
en is daarmee belangrijk voor internationale samenwerking. Zo kan sport een medium zijn
voor politiek protest, een middel zijn voor het verwerven van prestige, van economische
waarde zijn, zorgen voor verbroedering tussen naties, ingezet worden bij hulp aan hulpbehoevende landen en bijdragen aan het op de wereldkaart zetten van het merk Nederland.
Sport is daarnaast een sector op zich. Talloze organisaties zijn opgericht met als doel om
sport (inter)nationaal te organiseren, te reguleren, te verbeteren of te benutten.
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de internationale organisatorische context waarin de
Nederlandse sport zich afspeelt. In paragraaf 12.2 schetsen we een overzicht van de internationale sportsector en beschrijven de Nederlandse vertegenwoordiging daarin. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de inzet van sport als middel in internationale samenwerking. In paragraaf 12.3 laten we de vormen van internationale samenwerking door middel
van sport en bewegen zien, in paragraaf 12.4 komt de inzet van sport als diplomatiek
instrument in internationale betrekkingen aan bod en in paragraaf 12.5 gaan we in op de
inzet van sport voor het internationale economische beleid van Nederland.
12.2

De positie van Nederland in de internationale sportsector

Tot ver in de negentiende eeuw werd sport als een rauw en onfatsoenlijk tijdverdrijf gezien.
Pas tegen het einde van die eeuw namen Nederlanders langzaamaan het idee uit het buitenland over dat sport goed kan zijn voor de discipline en het versterken van het karakter
van kinderen. Nederlandse scholen moesten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de scholen
in het Verenigd Koninkrijk, nog niets van sport hebben (Varenna 2017). Daarom richtten
enthousiastelingen sportverenigingen op.2 In de loop der tijd ontstonden ook andere
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sportorganisaties, zoals sportbonden. Ook internationaal nam het aantal sportorganisaties
toe, en inmiddels is sport uitgegroeid tot een sector die veelal ook internationaal wordt
vormgegeven.
Internationale organisaties met sport als primair doel
Tegenwoordig zijn er vele internationale sportorganisaties die als doel hebben om sport
internationaal te organiseren, te reguleren en te verbeteren. Ze behartigen de belangen
van verschillende doelgroepen en vertegenwoordigen verschillende sporten. Deze organisaties kunnen wereldwijd, maar ook per werelddeel werkzaam zijn. Zo heeft Nederland
met zowel Europese als wereldwijde koepelorganisaties te maken, waarbij de invloed van
de organisatie per sport of thema verschilt. Grofweg kunnen twee stromen van internationale sportorganisaties worden geïdentificeerd: de Olympische organisaties en de sportfederaties. Figuur 12.1 biedt een overzicht van een aantal belangrijke internationale organisaties in die twee categorieën. Deze vallen in Nederland op nationaal niveau samen in
noc*nsf (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).3
Figuur 12.1
Verbanden in de internationale sportsector: Olympische organisaties (grijs) en sportfederaties (blauw)
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Olympic Winter
Sports
Federations
(AIOWF)

Global Organisation
of International
Sport Federations
(GAISF)

Europese
sportfederaties per sport

Alliance of
Independent
recognised
Members of
Sport (AIMS)

Internationale
sportfederaties per sport

Nederlandse
sportbonden per sport

scp.nl

Special
Olympics
Inc. (SO)

De overkoepelende organisaties in het internationale sportspeelveld zijn het Internationaal
Olympisch Comité (ioc) vanuit de hoek van de Olympische organisaties en de Global Organisation of International Sport Federations (gaisf) vanuit de hoek van de sportbonden. Het
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ioc is opgericht in 1894 en organiseerde de eerste moderne Olympische Spelen in 1896.
Sindsdien is het comité verantwoordelijk voor de organisatie van de Olympische Spelen en
het in stand houden en uitbreiden van de Olympische Beweging. Het doel van de Olympische Beweging is bijdragen aan het opbouwen van een vreedzame en betere wereld door
jongeren op te leiden door middel van sport in een geest van vriendschap, solidariteit en
fair play en zonder enige vorm van discriminatie. Het gaisf is in 1967 opgericht om de
belangen van alle internationale sportfederaties te dienen en vertegenwoordigen.
Nederlandse positie in internationale sportorganisaties
Landen die actief betrokken zijn in internationale sportorganisaties, bijvoorbeeld door een
bestuurs- of commissielid, hebben daarmee grote politieke invloed in de internationale
sportwereld (Broberg et al. 2018; Hoye et al. 2017). Zij kunnen mede de regels bepalen en
bijvoorbeeld de organisatie van sportevenementen toewijzen. Vrijwel alle internationale
sportorganisaties tellen Nederlanders of Nederlandse organisaties onder hun leden. In
besturen van internationale sportorganisaties is Nederland minder aanwezig. In totaal zijn
bij noc*nsf 250 Nederlanders bekend die zitting nemen in internationale sportbesturen
en/of -commissies, van wie 20 in een hoofdbestuur (peildatum juli 2018). Een van de weinige Nederlandse voorzitters van een internationale sportbond is Jan Dijkema van de internationale schaatsunie (isu) (Van Driel 2018a). De Sports Political Power Index van de
Deense koepelorganisatie dif-noc (Broberg et al. 2018) vergelijkt de politieke invloed van
landen in de sportsector. De score op de index is gewogen naar het aantal bestuurders in
internationale sportorganisaties, hun positie en het belang van de organisatie. De onderzoekers hebben gekeken naar de positie van landen in 118 sportorganisaties. Nederland
doet het internationaal gezien niet slecht en neemt in Europa de achtste plaats in en
wereldwijd de veertiende. Ten opzichte van 2013 is Nederland in 2017 zes plekken gestegen
op de wereldwijde ranglijst en is daarmee na Japan de grootste stijger in de internationale
sportpolitiek. Daarbij moet opgemerkt worden dat Nederland tijdens deze meting nog zitting had in het ioc, terwijl dat op het moment van schrijven van deze Rapportage sport niet
meer het geval is en Nederland naar verwachting nu dus minder punten heeft voor deze
ranglijst (of dit een daling in positie betekent, is niet bekend).
Sinds januari 2018 heeft Nederland, na het opstappen van Camiel Eurlings, voor het eerst
sinds 1898 geen ioc-lid meer. Dat voor Eurlings een andere Nederlander in de plaats komt,
is niet vanzelfsprekend (Van Driel 2018a; Stouwdam 2018). Hoewel ioc-leden in hun eigen
land opereren als vertegenwoordigers van het ioc en daarin niet hun land representeren,
bestaat de angst dat door het opstappen van Eurlings de invloed van Nederland in de internationale sportarena flink zal afnemen. Dat heeft directe invloed bij het kiezen van een
nieuw ioc-lid, maar kan ook in de toekomst nadelige gevolgen hebben.
Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin Nederland invloed zou willen uitoefenen in
internationale sportorganisaties. Een voorbeeld is het mislukte bid voor het wk voetbal
van Nederland/België in 2010 – Nederland had geen zitting in het toewijzingscomité van
fifa. Uit het Garcia-report (Garcia en Borbély 2014) blijkt dat bij de toewijzing van het wk
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voetbal in 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) bijna alle 22 leden van het toewijzingscomité van
de fifa zich hebben laten beïnvloeden.
Ook vanuit internationale bewegingen buiten de sportwereld kan invloed worden uitgeoefend op de sport. Zo heeft Nederland toen het in de eerste helft van 2016 voorzitter was
van de Europese Unie de onderwerpen integriteit bij grote sportevenementen, voorkómen
van doping en matchfixing en voorkómen van geweld bij recreatieve sport op de agenda
gezet. Daardoor zijn verschillende initiatieven omtrent deze thema’s gestart (zie paragraaf 3.12).
Al met al lijkt Nederland redelijk goed vertegenwoordigd te zijn in de internationale sportwereld, maar meer zou in dit geval beter zijn. Om meer invloed en zichtbaarheid van
Nederland in de internationale sportsector te bereiken is het wenselijk dat er een ioc-zetel
beschikbaar komt voor een Nederlander en dat meer posities worden verworven in de
hoofdbesturen van grote internationale sportorganisaties.
Overige internationale organisaties in de sportsector
Naast de hiervoor genoemde sportorganisaties bestaan er nog vele andere organisaties die
als doel hebben de sport te verbeteren of te benutten. Denk aan organisaties die sportbeleid maken, organisaties gericht op het vergaren en/of verspreiden van kennis over een
bepaald thema in de sport, organisaties die geschillen in de sport oplossen of voorkómen,
organisaties die opkomen voor de belangen van bepaalde groepen in de sport en commerciële organisaties die hun geld verdienen met sport. Hierna worden deze thema’s en een
aantal van de belangrijkste organisaties die daarbij horen kort beschreven.
Sportbeleid
Hoewel wereldwijd geen gemeenschappelijk sportbeleid wordt gevoerd, zijn er wel internationale afspraken gemaakt. Zo wordt gewerkt aan het ontwikkelen van Europees sportbeleid. Sport is nog een relatief nieuw onderwerp in Europa, maar Europese regelgeving is
al langer van invloed op het sportbeleid in Nederland (zie paragraaf 2.7). De Europese
Commissie is hierin een belangrijke speler, met enerzijds het maken van beleid en anderzijds het verstrekken van subsidies (Europese Commissie 2016b; Kenniscentrum Sport
2017). De Raad van Europa biedt met het Enlarged Partial Agreement on Sport (epas) een
platform voor samenwerking en kennisuitwisseling van Europese overheidsinstanties om
de sportwereld ethischer, inclusiever en veiliger te maken.
Kennis
Het internationaal vergaren en uitwisselen van kennis op het gebied van sport gebeurt
veelvuldig. De Europese Commissie (2016a) heeft daarvoor aanbevelingen gedaan en richtlijnen opgesteld. Verschillende internationale organisaties zijn opgericht om specifieke thema’s binnen sport en bewegen op de kaart te zetten en onderzoek en beleidsontwikkeling
daaromtrent te stimuleren. Voorbeelden zijn:
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–
–
–
–
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–

–

–

European College of Sport Science (ecss): een non-profit organisatie die als doel heeft
de sportwetenschap te promoten;
International Council of Sport Science and Physical Education (icsspe): zorgt voor het
verspreiden van onderzoek over sport en lichamelijke opvoeding;
The Association For International Sport for All (tafisa): richt zich op de bevordering en
het toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedereen;
European Association of Sociology of Sports (eass): kijkt naar sociale vraagstukken in
de sport;
International Sport and Culture Association (isca): biedt een platform om sport en
bewegen te verbinden met cultuur;
World Health Organization (who): zorgt wereldwijd voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis over gezond sporten en bewegen en het opstellen van richtlijnen, met
als doel de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen (who 2018). Met het
Health-Enhancing Physical Activity (hepa) netwerk zorgt zij voor kennis over gezondheidsbevordering door middel van bewegen;
High Level Group on Nutrition and Physical Activity: zorgt, als onderdeel van de Europese Commissie, voor het aanjagen van actie en het verspreiden van kennis op het
gebied van voeding, fysieke activiteit en gezondheid;
International Society for Physical Activity and Health (ispah): promoot fysieke activiteit
als een prioriteit voor wereldwijde gezondheid door onder andere onderzoek en voorlichting.

Regulerende organisaties
Er zijn verschillende organisaties die tot doel hebben de sport te reguleren. De Court of
Arbitration for Sport (cas) is een onafhankelijk internationaal tribunaal dat bij geschillen op
het gebied van sport een oordeel velt. Om de sport dopingvrij te maken, is in 2009 het
World Anti-Doping Agency (wada) opgericht, met als doel een schone en eerlijke sport
mogelijk te maken. De International Committee for Fair Play (cifp) tracht fair play in alle
lagen van de sportwereld te laten doordringen.
Belangenorganisaties
Bij het beoefenen en organiseren van sport komt veel kijken. Internationaal bestaan hiervoor verschillende belangenorganisaties. Sporters op Olympisch niveau zijn verenigd in de
belangengroep World Olympians Association (woa). De International Association for
Sports and Leisure Facilities (iaks) zorgt voor internationale uitwisseling op het gebied van
sportaccommodaties. De European Non-Governmental Sports Organisation (engso)
behartigt de belangen van een groot aantal sportbonden en -organisaties in Europa vanuit
de invalshoek van de vrijwilliger die in de sport actief is. Om sport zichtbaar te maken voor
een groter publiek, biedt de International Sports Press Association (aips) sportjournalisten
een internationaal erkende perskaart.
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Commerciële organisaties
Commerciële multinationals hebben de sportwereld ook gevonden als bron van inkomsten. Of sportfans nu een ideale afzetmarkt vormen, sport de core business zijn of sport
alleen gebruikt wordt om een product te promoten, sport en handel zijn vaak nauw met
elkaar verbonden (zie verder paragraaf 12.5).
12.3

Vormen van internationale samenwerking door middel van sport en bewegen

Zowel in de publieke als in de private sector draagt sport bij aan samenwerking tussen
Nederlandse en buitenlandse organisaties. Figuur 12.24 biedt een overzicht van de inzet van
sport en bewegen voor internationale samenwerking door Nederlandse organisaties,
waarbij twee primaire doelstellingen kunnen worden onderscheiden (verticale as). Enerzijds is de inzet van sport in de internationale context gericht op het verbeteren van de
Nederlandse politieke positie in het buitenland. Anderzijds speelt sport een rol in de handel
met andere landen. Deze doelen zijn afgezet tegen het instrument waarmee sport wordt
ingezet om het doel te bereiken (horizontale as). Enerzijds is sport een diplomatiek instrument dat wordt gebruikt om de beeldvorming en opinie over een bepaald onderwerp te
beïnvloeden. Anderzijds is het een economisch instrument, waarbij financiële investeringen zorgen voor het bereiken van de gewenste situatie.
Figuur 12.2
Inzet van sport en bewegen voor internationale samenwerking in Nederland
primair doel = verbeteren
internationale betrekkingen
sport als
pressiemiddel
sport als platform
voor dialoog
sport als humanitaire
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sport als
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politiek instrument
sport ingezet bij
handelsmissies

handelsmissie voor
sportbedrijven

Holland branding
d.m.v. sport
primair doel = verbeteren
handelsbetrekkingen
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12.4

Sport en internationale betrekkingen

De strategische inzet van sport voor het bereiken van bevredigende internationale betrekkingen wordt sportdiplomatie genoemd. Sportdiplomatie wordt in Nederland op verschillende manieren toegepast. Zo zijn sportevenementen een platform voor dialoog tussen
bewindspersonen en leent sport zich voor het opbouwen van contact en vertrouwen tussen staten en/of personen met verschillende nationaliteiten. Daarnaast is regelmatig
sprake van publieke druk om sport in te zetten als pressiemiddel door Nederlandse sporters en/of vertegenwoordigers van de Nederlandse regering niet naar een groot sportevenement in een land (dreigen) te laten afreizen. Sport wordt ook doelbewust ingezet als een
katalysator van verzoening, integratie en humanitaire hulp.
Sport als platform voor het leggen van contact en het opbouwen van vertrouwen
Grote sportevenementen, maar ook vriendschappelijke wedstrijden worden doelbewust
benut als platform voor dialoog om de verhoudingen tussen landen, bewindspersonen
en/of organisaties te versterken. Regelmatig bezoeken vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties (buitenlandse) sportevenementen niet alleen om Nederlandse sporters
aan te moedigen, maar ook om het gesprek aan te gaan met hun buitenlandse collega’s.
Zo kunnen de Olympische en Paralympische Spelen rekenen op een forse afvaardiging van
de Nederlandse regering (zie tabel 12.1).
Tabel 12.1
Aanwezigheid koningshuis en kabinet bij Olympische Spelen en Paralympische Spelen, 2012-2018

Olympische Spelen

Paralympische
Spelen

Londen
2012

Sotsji
2014

Rio de Janeiro
2016

Pyeongchang
2018

premier Rutte
minister Schippers
(vws)
kroonprins
Willem-Alexander
prinses Maxima
minister Schippers
(vws)
prinses Margriet

premier Rutte
minister Schippers
(vws)
koning WillemAlexander
koningin Maxima
boycot

premier Rutte
minister Schippers
(vws)
koning WillemAlexander
koningin Maxima
minister Schippers
(vws)
prinses Margriet

premier Rutte
minister Bruins
(vws)
koning WillemAlexander
koningin Maxima
minister Bruins
(vws)
prinses Margriet

Koning Willem-Alexander heeft alle Olympiades vanaf 1998 bezocht5, eerst als ioc-lid en
na het neerleggen van zijn ioc-functie in 2013 als erelid van het ioc, maar niet als vertegenwoordiger van Nederland. Het meereizende deel van het kabinet en andere Nederlandse
bewindspersonen vertegenwoordigen Nederland wel officieel. Zij plannen verschillende
politieke bijeenkomsten rondom de evenementen. Zo sprak premier Rutte tijdens zijn
bezoek aan de Olympische Spelen in Pyeongchang in 2018 met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in over onder andere de politieke situatie op het Koreaanse schiereiland en
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het intensiveren van de handelsrelaties tussen Nederland en Zuid-Korea (ad 2018). Tijdens
de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 sprak de premier met de Russische president Poetin
over onder meer de homorechten in Rusland (nu 2014).
Ook de Paralympische Spelen worden door het koningshuis en het kabinet bezocht. Sinds
2005 is prinses Margriet honorair bestuurslid van het Internationaal Paralympisch Comité
(ipc) en bezoekt zij in deze hoedanigheid de Paralympische Spelen. Daarbij werd zij de
afgelopen jaren vergezeld door een vertegenwoordiger van het kabinet. Alleen in 2014, tijdens de Paralympische Spelen in Sotsji, was geen afvaardiging van de regering aanwezig.
Hiermee wilde het kabinet het signaal afgeven dat Nederland de Russische inval op de
Krim in Oekraïne vlak voor de Paralympische Spelen afkeurt (nos 2014).
Naast het bieden van een platform waar inhoudelijke (politieke) kwesties worden besproken, speelt sport een rol in het doelbewust opbouwen of onderhouden van internationale
contacten. Zo maakte voetbal een belangrijk onderdeel uit van het diplomatieke instrumentarium van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (Timmermans 2014; ad 2014). Timmermans stelt dat de wereldwijd gedeelde liefde voor deze sport
een mogelijkheid biedt voor laagdrempelig contact met buitenlandse collega’s en het
opbouwen van een band die later voor diplomatieke doelen kan worden ingezet. Hij geeft
aan voetbal te hebben gebruikt als ijsbreker bij het aansnijden van moeilijke onderwerpen.
Een voorbeeld is de wedstrijd China-Nederland in 2013, waarbij Timmermans op de tribune
uitgebreid sprak met zijn Chinese ambtsgenoot (ad 2014). Tijdens een bezoek aan Indonesië in 2013, toen de relatie tussen beide landen stroef verliep, nam hij een gesigneerd shirt
van het Nederlands elftal mee voor zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken (PvdA
2013). Timmermans kreeg na verloop van tijd zelfs sms’jes van buitenlandse collega’s op
momenten dat het Nederlands voetbalelftal het goed deed.
Sport als pressiemiddel voor politiek gewin
Grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het wk voetbal vormen tijdelijk
het wereldtoneel. Deelnemende landen, waaronder Nederland, hebben in het verleden op
strategische wijze geprobeerd via deze evenementen politiek gewin af te dwingen. Door
over te gaan tot een boycot van het evenement wordt aandacht gevraagd voor problematiek binnen het organiserende land of binnen de internationale context. Op deze manier
wordt sport als pressiemiddel ingezet om verandering te bewerkstellen. Een boycot kan
verschillende gestaltes hebben. Het bekendst is de boycot waarbij geen sporters worden
afgevaardigd naar een evenement. Ook regeringsleiders kunnen thuisblijven en daarmee
een signaal afgeven, en samenwerkingen met (sport)organisaties van bepaalde landen
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het organiserende land sporters om politieke
redenen weren van deelname aan hun evenement.6
Hoewel met regelmaat wordt gediscussieerd over deelname aan grote sportevenementen7, is Nederland in het verleden slechts eenmaal tot een algehele Olympische sportboycot overgegaan. In 1956 besloot het Nederlands Olympisch Comité (noc) geen Nederlandse
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sporters naar de Olympische Spelen in Melbourne te sturen naar aanleiding van het neerslaan van de Hongaarse revolutie door de Sovjet-Unie (Haverkamp 2012). Internationaal
was sprake van weinig bijval, aangezien slechts twee andere landen besloten evenmin naar
Melbourne af te reizen en Hongarije zelf gewoon aanwezig was. De boycot werd dan ook
als ineffectief bestempeld en leidde tot forse kritiek. Sindsdien is nooit meer overgegaan
tot een algehele sportboycot van een sportevenement, hoewel dit wel de wens was van de
Nederlandse regering bij de Olympische Spelen in 1980 in Moskou. Premier van Agt deed
toen een beroep op toenmalige sportkoepels noc en nsf om geen Nederlandse sporters af
te vaardigen uit protest tegen de Russische bezetting van Afghanistan (Haverkamp 2012).
Het noc bleek het belang van de sporters voorop te stellen en ging niet in op het verzoek.
Naar aanleiding van deze situaties is in 1982 vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor
een sportboycot bij de sport ligt, maar dat de regering en de sport hierover altijd zorgvuldig
zullen overleggen. Omdat sporters in grote mate door een boycot worden gedupeerd en
een boycot door alleen Nederlandse sporters in het verleden weinig effectief is gebleken, is
afgesproken slechts tot een sportboycot over te gaan als ook sprake is van een boycot van
andere producten en/of sectoren en als de boycot wordt ondersteund door een groot aantal landen en bij voorkeur ook door een uitspraak van de Verenigde Naties (De Heer 2013).
Hoewel noc*nsf de belangen van sporters consequent boven politieke belangen stelt, is zij
zich bewust van de politieke gevoeligheid die een evenement met zich kan meebrengen.
Zo vormden de Olympische en Paralympische Spelen in 2014 in Sotsji, in een land met
andere normen en waarden ten aanzien van bijvoorbeeld seksuele geaardheid, voor
noc*nsf aanleiding om tijdens de Spelen een kort symposium te organiseren over het
thema sport en mensenrechten (noc*nsf 2014).
Hoewel de vertegenwoordiging van de regering bij grote sportevenementen voer voor
politiek debat is, worden vraagtekens gezet bij de effectiviteit van boycots door de regering. Zo vonden velen in 2014 vanwege de zorgelijke antihomopropaganda in Rusland dat
Nederland met de delegatie van premier Rutte, koning Willem-Alexander, koningin
Máxima en minister Schippers een verkeerd signaal afgaf. Premier Rutte verdedigde de
delegatie door aan te geven dat het effectiever is om met Poetin te praten dan weg te blijven (De Vries 2014). De Russische inval op de Krim in Oekraïne leidde een paar dagen later
wel tot een boycot van de regering met betrekking tot de Paralympische Spelen. Het effect
van een boycot door sporters en/of een regeringsafvaardiging is nooit aangetoond. Daardoor blijft sprake van een politieke afweging tussen de belangen van de sport, de mogelijkheid dat de boycot leidt tot aanpassing of matiging van het standpunt van het betreffende
land en de wens om in binnen- en buitenland het eigen standpunt duidelijk te maken.
Sport als humanitaire hulp
In het Nederlandse beleid wordt sport doelbewust ingezet als een katalysator van verzoening, integratie en ontwikkeling. Hoewel het ondersteunen van sport slechts een klein
onderdeel vormt van de humanitaire hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken8,
bestaat het besef dat sport een geschikt middel is in de humanitaire hulp die Nederlandse
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organisaties leveren. Op macroniveau kan sport bijdragen aan de identiteitsvorming van
een land, en op microniveau heeft sport waarde in de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van mensen die te maken hebben met armoede, ziekte of sociale verwaarlozing.
In 1994 heeft Nederland zich voor het eerst ingezet om sport in ontwikkelingslanden te verbeteren, toen voormalig minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking geld ter beschikking stelde voor de opbouw van het Zambiaanse voetbalteam (Van Eekeren et al. 2013).9
Hiervoor werden in Zuid-Afrika na het einde van de apartheid door sportorganisaties als
noc*nsf en knvb verschillende ontwikkelingstrajecten gestart waarin sport een belangrijke
rol speelde. In 1998 krijgt sport voor het eerst een structurele plek in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking met de beleidsbrief ‘Sport in ontwikkeling: samenspel scoort!’,
een interdepartementaal product dat is opgesteld door minister Pronk en staatssecretaris
Terpstra van Sport. Het doel van het vernieuwende beleid was ‘het bevorderen van een
optimale inzet van lichamelijke opvoeding, sport, spel en bewegingsactiviteiten in ontwikkelingslanden met als doel het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van individuen te
verbeteren en de cohesie en ontwikkeling van de samenleving te verhogen’ (BuZa en vws
1998, p. 3).10 In 2000 krijgt het beleid een meer programmatisch karakter met de inzet op
duurzame maatschappelijke effecten. Vanaf dat moment vinden steun aan activiteiten
slechts plaats op verzoek dan wel met instemming van de overheid van het land zelf.
In 2008 kwamen minister Koenders (os) en staatssecretaris Bussemaker (vws) met een vernieuwd programma waarin gefocust werd op het verbeteren van de positie van jongeren,
meisjes/vrouwen en gehandicapten. Het uiteindelijke doel hiervan was overheden en organisaties in ontwikkelingslanden zelf in staat te stellen de kracht van sport- en spelprogramma’s optimaal en duurzaam te benutten.11 Nieuw was de rol die ambassades kregen toebedeeld. De ambassades in de tien betrokken landen werden verplicht sport voor ontwikkeling in hun projecten en activiteiten te verwerken, waarmee een duurzaam effect werd
nagestreefd.
In 2012 is door het ministerie van Buitenlandse Zaken het programma ‘Sport for development 2012-2015’ ontwikkeld. Dit programma wordt uitgevoerd door de International
Sports Alliance (isa), knvb World Coaches en Right to play12. Zij hebben in samenwerking
met lokale partners jongeren, jeugdleiders en coaches opgeleid die duizenden kinderen
hebben laten leren door te sporten en spelen. Jongeren, kinderen, vrouwen, meisjes en
gehandicapten hadden een centrale positie binnen dit programma. Het ministerie van vws
liet de inzet van sport ten behoeve van ontwikkeling hiermee formeel los, omdat het
ondersteunen van sport in het buitenland niet onder de doelen van het ministerie valt.
In 2016 werd ‘Sport for development’ vervolgd met het meerjarige programma ‘Sport for
development.nl’ (2016-2020), waarvoor vanuit de overheid 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is gesteld.
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Tabel 12.2
Overzicht Nederlands beleid gericht op sport en ontwikkelingssamenwerking, 1993-2016
1993
1996
1998
2008
2012
2016

financiële steun aan Zambia voor opbouw van het Zambiaanse voetbalteam
kabinet erkent betekenis van sport voor ontwikkelingssamenwerking
interdepartementale beleidsbrief ‘Sport in ontwikkeling: samenspel scoort’ over sport in
het kader van ontwikkelingssamenwerking
beleidsbrief ‘Een kans voor open doel: de kracht van sport in ontwikkelingssamenwerking’
nieuw programma: ‘Sport for development 2012-2015’
nieuw programma: ‘Sportfordevelopment.nl 2016-2020’

Ook noc*nsf zet sport in voor maatschappelijke projecten in het buitenland. Deze organisatie heeft vanaf 2013 tot aan de Olympische Spelen in Rio in 2016 haar expertise en die
van haar partners bijvoorbeeld ingezet om de kwaliteit van het leerplan van verschillende
scholen in sloppenwijken te vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van de scholieren,
docenten en medewerkers te stimuleren (noc*nsf 2016b). Vanaf 2017 is rondom de Olympische Spelen in Tokio een project gestart gericht op het verbeteren van de toegang tot
sport voor atleten met een handicap om de integratie van gehandicapten in de Japanse
samenleving te versterken (noc*nsf 2017c).
12.5

Sport en handel

Het bevorderen van handel en het verbeteren van handelsrelaties vormen een belangrijke
pijler van het Nederlandse beleid. In 2016 is voor 470 miljard euro aan goederen uitgevoerd
naar het buitenland (cbs, 2018c). Sport is de afgelopen jaren sterk gecommercialiseerd en
speelt daardoor een steeds belangrijkere rol op dit gebied. Een toenemend aantal Nederlandse (sport)bedrijven is (ook) in het buitenland actief en Nederland kan leunen op sportieve successen in het verleden, waardoor sport een exportproduct van enige betekenis is
geworden. Niet alleen sportproducten, maar ook de infrastructuur voor sport(evenementen) en de kennis en kunde op het gebied van sportontwikkeling vinden in het buitenland
aftrek. Sport is een onderdeel van de handel, maar wordt ook strategisch ingezet ter verbetering van de handelsbetrekkingen om toekomstige handel binnen en buiten de sport te
vergroten. Dit is met name zichtbaar bij toonaangevende sportevenementen in eigen land
en bij de rol die sport speelt bij handelsmissies.
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Figuur 12.3
Invoer en uitvoer van aan sport gerelateerde goederen en diensten, 2006-2012 (in miljoenen euro’s)
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Sport als exportproduct
Economisch gezien is de markt van sport groeiende. Dit komt doordat de bevolking in landen waar de sportparticipatie in het verleden laag was, meer is gaan sporten en meer
sportproducten en -diensten is gaan afnemen. Sport is door de Europese Commissie
benoemd als een belangrijke groeisector van Europa (Europese Commissie 2014). De cijfers
van het cbs, weergegeven in figuur 12.3, laten een lichte groei zien van de Nederlandse
export van aan sport gerelateerde goederen en diensten in de periode 2006 tot 2012. In
2012 bedroeg de waarde hiervan 1,7 miljard euro, wat neerkomt op 0,3% van de totale
Nederlandse export. Dit betekent dat sport een bescheiden rol speelt in de totale export
van Nederland.13
Lang niet alle aan sport gerelateerde goederen en diensten die Nederland exporteert worden in Nederland geproduceerd. Bijna twee derde deel (62%) van de uitvoer betreft goederen uit het buitenland die Nederland binnenkomen en zonder verdere bewerkingen weer
worden uitgevoerd (cbs 2013). Het overige deel bestaat wel uit binnenlandse productie.
Sportbenodigdheden
De totale exportwaarde van de sportbenodigdheden is door het cbs berekend op 1,6 miljard euro in 2012 (cbs 2015).14 Sportkleding en ander sporttextiel, hoewel deze ook gebruikt
kunnen worden buiten de sportcontext, vormen met 590 miljoen euro aan importwaarde
en 510 miljoen euro aan exportwaarde de grootste categorie. In Nederland zelf wordt
slechts een klein deel van de hier gebruikte en geëxporteerde sportkleding geproduceerd.
Het grootste gedeelte van de kleding is afkomstig uit het buitenland (cbs 2013). Nederland
blijkt voor andere Europese landen bijvoorbeeld een doorgeefluik te zijn voor geproduceerde sportschoenen (cbs 2013). Sportschoenen worden vooral geïmporteerd uit China,
Vietnam, België en Duitsland en de wederuitvoer komt met name terecht in Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het beeld voor sportkleding is naar verwachting hetzelfde (cbs 2013).
De internationale handel in sportartikelen betreft bijvoorbeeld fitnessapparaten en tennisrackets. Nederlandse bedrijven importeerden in 2012 voor 390 miljoen euro aan sportartikelen, die voor 410 miljoen euro werden uitgevoerd (cbs 2013). Ongeveer de helft van de
sportartikelen wordt geïmporteerd uit Aziatische landen als China, Taiwan, Thailand en
Singapore. Zo komt ongeveer een derde van alle fitnessapparaten uit China en Taiwan. De
andere helft van de sportartikelen wordt geproduceerd in de Verenigde Staten en WestEuropese landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer twee derde
van de sportartikelen wordt geëxporteerd naar Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk.
Sportinfrastructuur
Aan sport gerelateerde diensten zijn doorgaans moeilijker te exporteren dan aan sport
gerelateerde goederen. Toch is het Nederlandse bedrijfsleven in toenemende mate betrokken bij opdrachten en investeringen voor de ontwikkeling van de sportinfrastructuur. Bij
grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het ek en wk voetbal worden met
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regelmaat Nederlandse bedrijven met specialistische kennis op het gebied van infrastructuur en bouwnijverheid ingezet. Zo blijkt uit een inventarisatie van Holland Sports Industry
(2012) dat bij de Olympische Spelen in 2012 in Londen 22 Nederlandse bedrijven diensten
en/of goederen hebben geleverd. Na het ek voetbal in Polen en Oekraïne in 2012 werd
berekend dat Nederlandse bedrijven circa 200 miljoen euro hebben verdiend aan het evenement (I&M et al. 2012). De Nederlandse inbreng bestond onder andere uit de verzorging
van de verlichting in de stadions, de grasmat in het stadion in Warschau, bouwtechnische
voorzieningen in de stadions zoals machines, transportmiddelen en beveiligingspoortjes
en adviesverlening ten behoeve van de veiligheid en logistieke processen.
De Nederlandse overheid zet zich actief in om het Nederlandse bedrijfsleven in de sportinfrastructuur in het buitenland te ondersteunen. Met het bedrijfsleven wordt een plan
gemaakt om Nederlandse bedrijven op een aantrekkelijke manier te positioneren. Zo is
voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken door rvo een kansenrapport geschreven voor bedrijven die willen meedingen
naar opdrachten voor de bouw van permanente en/of tijdelijke infrastructuur en sportfaciliteiten en voor diensten (rvo 2018). In dat rapport worden de thema’s en projecten waar
kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven beschreven en worden tips gegeven om
de succeskansen te vergroten. Daarnaast wordt door Nederlandse bedrijven samengewerkt om hun kansen in het buitenland te vergroten. Dutch Sport Infrastructure (dsi)
bestaat uit een cluster van bedrijven die samenwerken en rondom grote toernooien zoals
de Olympische Spelen en het wk voetbal een export-taskforce oprichten om met name op
infrastructuur gerichte projecten binnen te halen, zoals de bouw van stadia, vliegvelden en
accommodaties.15
Sportkennis en -kunde
In het buitenland staat Nederland als sportland positief bekend vanwege enkele bekende
sportieve prestaties uit het verleden. Op het gebied van sportparticipatie, beweegdeelname, verenigingsstructuur, sportclublidmaatschap, vrijwilligers in de sport en beweegvriendelijke ruimte scoort Nederland internationaal gezien goed (zie Van Stam en Van den
Dool 2018). Doordat andere landen behoefte hebben aan kennis over sportsystemen, het
creëren van beweegvriendelijke ruimten, het zorgen voor voldoende en adequate opleidingen en het opbouwen van talentontwikkeling, is het Nederlandse sportklimaat een exportproduct geworden. Zo heeft de Nederlandse expertise op het gebied van jeugdopleidingen
en talentontwikkeling in het voetbal bijgedragen aan de ontwikkeling van het voetbal in
India en Australië.16 Ook coaches zijn een exportproduct. Met name in het voetbal zwermen Nederlandse coaches uit over de hele wereld. Zoals in figuur 12.4 te zien is, waren in
2008 dertien Nederlanders actief als bondscoach in het buitenland (Wikipedia 2018). Dit
aantal is in de jaren daarna teruggelopen, tot drie in 2018. Nederlandse schaatscoaches
daarentegen worden in het buitenland steeds populairder. In 2016 was schaatsen de sport
waarin Nederland de meeste buitenlandse bondscoaches leverde (Van Lakerveld 2016).
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Het sportimago van Nederland in het buitenland en de expertise die in de loop der jaren is
opgebouwd, maar ook het toenemende besef in andere landen dat sport en bewegen
belangrijk zijn, vormen kansen voor Nederland om meer kennis en kunde op dit gebied te
exporteren. Denk aan Nederlandse beweegprogramma’s, die op dit moment nog maar
mondjesmaat ingezet worden in landen die te maken hebben met uitdagingen om hun
bevolking gezond te houden, zoals India, China en Brazilië.
Figuur 12.4
Aantal Nederlandse bondscoaches voetbal actief in het buitenland, 1990-2018
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Sport en handelsmissies
Ter bevordering van de handel worden jaarlijks handelsmissies georganiseerd. Een handelsmissie bestaat uit een groep mensen die een bezoek brengt aan een ander land om de
handel met dat land te bevorderen. Ook sport is regelmatig bij handelsmissies vertegenwoordigd, al is de rol ervan beperkt. In tabel 12.3 wordt een overzicht gegeven van de
ministeriële handelsmissies in de periode 2015-2018 waarbij in de doelstelling en/of het
programma door de minister aan sport is gerefereerd. Meestal zijn hierbij (sport)bedrijven
en (sport)organisaties betrokken. Hoewel handelsmissies niet altijd direct leiden tot exportorders, kunnen ze bedrijven helpen te internationaliseren en contacten te leggen.
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Cuba

Japan

Australië

Nieuw-Zeeland

18-21 oktober

31 oktober4 november

7-9 november

Frankrijk

3 juli

10-13 januari

Japan

9-13 november

2016

India

5-6 juni

2015

land

datum

jaar

uitgaand

uitgaand

uitgaand

uitgaand

inkomend

uitgaand

uitgaand

aard missie

minister Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister Ploumen van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Minister Kamp van
Economische Zaken
minister Kamp van Economische Zaken

ministers Ploumen van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Koenders van
Buitenlandse Zaken, Kamp van
Economische Zaken, Dijsselbloem van
Financiën en Asscher van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
minister Ploumen van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

premier Rutte, minister Ploumen van
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking,
staatsecretaris Dijksma van
Economische Zaken
premier Rutte en minister Kamp van
Economische Zaken

bewindspersoon

Tabel 12.3
Handelsmissies waarbij sport als onderdeel van het programma en/of doelstelling is genoemd, 2015-2018

sport en smart cities vormden een van
de thema’s van de missie

het versterken van de bilaterale
betrekkingen op sportief terrein was een
van de thema’s van de missie
de missie was gericht op bedrijven in de
sectoren sport, life sciences en health
sport en smart cities vormden een van
de thema’s van de missie

sport science en smart olympics
vormden een van de thema’s van de
missie
sporttechnologie was een van de
thema’s van de missie

sportinfrastructuur was een van de
focussectoren van de missie

rol van sport
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Italië

20-23 juni

Vietnam en
Maleisië

Mozambique

17-19 mei

6-9 februari

Argentinië

land

27-28 maart

datum

uitgaand

uitgaand

inkomend

inkomend

aard missie

minister Kaag van Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking

premier Rutte, minister Koenders van
Buitenlandse Zaken en staatssecretaris
Dijksma van Economische Zaken
minister Ploumen van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

minister Ploumen van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bewindspersoon

Bron: ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2018

Tabel 12.3
(Vervolg)
jaar
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tijdens een hockey clinic werd de
Argentijnse delegatie geïnformeerd over
de activiteiten van de Cruijf Foundation,
de knhb, knvb/Worldcoaches en fme/
Dutch Sport Infrastructure
tijdens een audiëntie en lunch werd
kennisgemaakt met onder andere
vertegenwoordigers vanuit de sport
tijdens een voetbal clinic door oudprofvoetballers Seedorf, Winter, Van
Hooijdonk en Davids werd door de
Italiaanse voetbalbond kennisgemaakt
met de knvb/World Coaches
Cruyff Football organiseerde een clinic
en een onderdeel van de missie was om
de filosofie van Johan Cruijff over
voetbal te verspreiden

rol van sport

Handelsmissies worden op verschillende niveaus georganiseerd en gefaciliteerd, variërend
van ministeries, provincies en gemeenten tot een consortium van bedrijven. Van bedrijven
die met een missie willen meereizen, wordt een eigen bijdrage verwacht. Vanwege de kosten die met een missie gepaard gaan, zijn het met name grote bedrijven en sportorganisaties die meereizen. Het mkb (bedrijven met maximaal 250 werknemers) is veelal minder
aanwezig. Orange Sports Forum (osf) is een organisatie die als vertegenwoordiger van de
aangesloten mkb-bedrijven mee op handelsmissie gaat. Daarnaast organiseert deze organisatie eigen handelsmissies. In tabel 12.4 wordt een overzicht gegeven van de door osf
georganiseerde handelsmissies in 2017 en 2018.
Tabel 12.4
Overzicht handelsmissies osf, 2017 en 2018
jaar

datum

land

deelnemers

doel

2017

23-28 oktober

China
(Chongqing &
Xi’an)

2-8 november

Midden-Oosten
(Abu Dhabi &
Oman)

12 Nederlandse
aan sport
gerelateerde
bedrijven
12 Nederlandse
aan sport
gerelateerde
bedrijven

11-14 december

Iran (Kish Island)

Ahoy Rotterdam,
zpress, osf en Iran
Silk Road

15-21 april

Soccerex Zhuhai
& Chengdu

21-22 april

Abu Dhabi

15 Nederlandse
aan sport
gerelateerde
bedrijven
5 Nederlandse
start-ups

voetbalontwikkeling met een
speciale focus op
jeugdontwikkeling en
sportfaciliteiten
promoten van commerciële
activiteiten, kennis- en
informatie-uitwisseling op met
name het gebied van
vrouwensport
onderzoeken van het
organiseren van een mogelijke
sportbeurs in 2019 op Kish
Island in Iran
voetbalontwikkeling

2018

follow-up van de missie in
november 2017

Bron: osf

Sport als middel bij handelsmissies
Sport wordt bij handelsmissies ook ingezet als tactisch instrument ter bevordering van
contacten en contracten buiten de sport. Op initiatief van het ministerie van Buitenlandse
Zaken worden bekende sporters en coaches uitgenodigd de missie te vergezellen, zodat
deze aantrekkelijker wordt en een ontspannen sfeer ontstaat en zodat de aandacht voor de
missie toeneemt. Zo werd in 2014 oud-bondscoach van Zuid-Korea Guus Hiddink uitgenodigd om als boegbeeld met de handelsmissie naar Zuid-Korea mee te reizen.
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Sportevenementen in Nederland als platform voor handel
In Nederland worden met regelmaat toonaangevende internationale sportevenementen
georganiseerd (zie tabel 12.5 voor een overzicht). Uniek is dat de organisatie van grote
sportevenementen hier vaak wordt uitbesteed aan professionele organisaties. Het aandeel
publieke en private investeringen varieert per sportevenement. Om in aanmerking te
komen voor rijkssubsidie moet een evenement leiden tot internationale (sport)exposure
en promotie van Nederland (noc*nsf 2015b). De inzet van het beleid is onder andere om
Nederland met internationale sportevenementen internationaal verder op de kaart te zetten als sportland én gastvrije handelsnatie (vws 2015j). De beelden van het evenement
gaan immers de hele wereld over. Een groot evenement is voor Nederlandse bedrijven een
podium om te laten zien wat ze kunnen leveren, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, stadionbouw, logistiek en ict. Daarnaast bieden de bezoeken van buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van deelnemende landen bedrijven kansen om zaken te
doen en buitenlandse opdrachten binnen te halen.
Tabel 12.5
Internationale topsportevenementen in Nederland, 2015-2019
jaar

evenement

plaats

2015

wk beachvolleybal
Start Tour de France
ek volleybal dames
ek shorttrack
wk paracycling
wk dammen
ek luchtwapen schieten
ek synchroon zwemmen
European University Games
ek atletiek
Start Giro d’Italia
ipc wk triathlon
ek honkbal
ek korfbal
wk lifesaving
wk roeien – niet-Olympisch
wjk/ek open water
ejk waterpolo
Grand final Triathlon
ek voetbal dames

Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn
Utrecht en Zeeland
Rotterdam
Dordrecht
Apeldoorn
Emmen
Arnhem
Hoofddorp
Rotterdam
Amsterdam
Gelderland
Rotterdam
Hoofddorp/Nieuw Vennep
Dordrecht
Eindhoven/Noordwijk
Rotterdam
Hoorn
Alphen a/d Rijn/Den Haag
Rotterdam
Utrecht/Rotterdam/Deventer/Enschede/Doetinchem/
Deventer/Breda
Amsterdam
Rotterdam

2016

2017

ek hockey
wk shorttrack
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Tabel 12.5
(Vervolg)
jaar
evenement
2018

2019

wk allround Schaatsen
Volley 2018
Volvo Ocean Race
wk handboogschieten
ek hippisch
wk 3×3 basketball
ek volleybal heren
Motocross of Nations

plaats
Amsterdam
Apeldoorn/Den Haag/Rotterdam/Utrecht/Arnhem/
Rotterdam/Venlo/ Eindhoven/Ede
Den Haag
Den Bosch
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn
Assen

Bron: Nederlandse Sportraad (2017b); Topevenementenkalender (2015, 2018)

De concurrentie bij het organiseren van toonaangevende internationale topevenementen
zoals de Olympische Spelen en het wk voetbal is groot. Om hiervoor in aanmerking te
komen, dienen bij internationale sportorganisaties gedetailleerde bids te worden ingediend. De negen landen die een bid voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2012
uitbrachten, hebben daaraan elk 100 miljoen dollar aan voorbereidingskosten uitgegeven
(Preuss 2004). Het is dus van belang dat bids zorgvuldig en adequaat worden uitgevoerd.
Sport als Holland branding
‘Holland branding’ is het langdurig en doelbewust opbouwen van denkbeelden en opinies
over en gevoelens voor Nederland (nbtc 2018) en vormt onderdeel van het beleid van het
ministerie van Economische Zaken. Het imago van Nederland helpt om de kansen van
Nederlandse ondernemers op de internationale markt te vergroten. Dat is voor een handelsland als Nederland belangrijk omdat in het buitenland veel geld wordt verdiend, maar
ook om het toerisme in eigen land te bevorderen.Sport kan een strategische rol spelen in
het imago dat Nederland wil uitdragen. Bij sporttoernooien kijken mensen van over de
hele wereld naar indrukwekkende sportieve prestaties. Zo zagen 600 miljoen mensen
wereldwijd de finale Spanje-Nederland tijdens het wk voetbal in 2010 (fifa 2011). Op deze
manier biedt sport een podium voor de Nederlandse cultuur en identiteit. Echter, de rol van
sport in Holland branding is (nog) onderbelicht in het Nederlandse beleid. Het zou nuttig
zijn om bijvoorbeeld Teamnl hierin een structurele plek te geven. Ook bij bijvoorbeeld het
Holland Heineken Huis, de thuisplaats van het Nederlandse legioen tijdens de Olympische
Spelen, zouden meer kansen kunnen worden gepakt om Nederland en het Nederlandse
bedrijfsleven beter op de internationale kaart te zetten.
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12.6 Slot
Dit hoofdstuk laat zien dat sport in Nederland zich ontwikkelt in een context van en van
betekenis is voor internationale diplomatieke en economische betrekkingen en belangen.
Volgens de geraadpleegde experts staat Nederland in het buitenland goed bekend om zijn
sportieve successen in het verleden, de fans in het oranje en de organisatie van topsportevenementen in eigen land. Het imago van Nederland wordt belangrijk gevonden om
de kansen op bevredigende internationale samenwerking voor Nederland te vergroten.
Sport draagt bij aan het merk Holland.
Volgens de geraadpleegde experts heeft Nederland potentie om sport meer te benutten in
de opbouw van diplomatieke relaties en export. Hoewel sport hier in toenemende mate is
ontdekt als ijsbreker bij handelsmissies naar het buitenland, gebeurt bij inkomende missies
en evenementen in eigen land weinig op dit gebied. Bij diplomatieke overleggen biedt
sport meer kansen dan nu worden gegrepen. Door meer structurele aandacht en meer
interdepartementale samenwerking bij overheid en bedrijfsleven kan beter gezamenlijk
worden opgetreden. Daarnaast ontstaat in andere landen een toenemend besef dat sport
en bewegen belangrijk zijn, onder andere voor de gezondheid. Deze landen bieden Nederland kansen om aan sport gerelateerde kennis en goederen te exporteren.
Noten
1

2
3

4
5

6
7
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Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn gesprekken gevoerd met de volgende organisaties:
–
Kenniscentrum Sport, Peter Barendse
–
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Eva Kernkamp
–
Orange Sports Forum, John van de Laar en Rick Sleegers
De oudste Nederlandse voetbalclub (hfc Haarlem) werd in 1879 opgericht, maar verschillende omnisportverenigingen of verenigingen in een andere tak van sport waren deze club voor.
Vanaf 1993 vormen noc en nsf één koepel waarin ze de belangen behartigen van de inmiddels 75 aangesloten sportbonden én fungeren als Nationaal Olympisch Comité en Nationaal Paralympisch Comité
(noc*nsf 2018).
Figuur 12.2 is tot stand gekomen op basis van de literatuur beschreven in dit hoofdstuk en de geraadpleegde experts.
Met uitzondering van de Olympische Spelen in 2002 toen Willem-Alexander op huwelijksreis was.
Vanaf 2014 bezoekt hij de Olympische Spelen in hoedanigheid van koning en is hij het eerste staatshoofd van Nederland dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen heeft bijgewoond.
Dit gebeurde recentelijk de Russen bij de Olympische Spelen in 2018 naar aanleiding van een dopingschandaal.
Bij de Olympische Spelen in Beijing in 2008 stonden de mensenrechten ter discussie. Zo bleek de bouw
van stadia en accommodaties tot gedwongen huisuitzetting zonder compensatie te hebben geleid en
trad de Chinese overheid met harde hand op tegen dissidenten die misstanden onder de internationale
aandacht wilden brengen. Bij het ek voetbal in 2012 dat plaatsvond in Polen en Oekraïne laaide de discussie in Europa en ook Nederland op naar aanleiding van de behandeling van de politieke gevangene
Julia Timosjenko in Oekraïne. Bij de Olympische Winterspelen in Sotsji 2014 stond de anti-homopropaganda van Poetin ter discussie. Dit heeft, samen met de Russische inval in de Krim in Oekraïne, geleid
tot een boycot van de regeringsafvaardiging bij de Paralympische Spelen. Bij het wk Voetbal 2014 en de
Olympische Spelen 2016 in Brazilië was er kritiek over dat de inkomsten niet ten goede zouden komen
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aan de armeren. Het wk voetbal in Qatar in 2022 staat ter discussie omdat gebleken is dat honderden
buitenlandse gastarbeiders worden uitgebuit en zijn omgekomen bij de bouw van stadia.
Door het ministerie wordt 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.
De minister deed dit vanuit de overtuiging dat het nationale team belangrijk was voor de identiteitsvorming van het nog jonge land, nadat in 1993 bijna het voltallige nationale voetbalteam van Zambia
was verongelukt bij een vliegtuigongeluk.
De middelen werden gericht op projecten in landen in Afrika, Costa Rica en Bhutan. Voorbeelden van
projecten zijn het score project in Zuid-Afrika, het vrouwenweerbaarheidsproject in Mozambique en
samenwerkingsprojecten van Nederlandse sportbonden.
Er werd voor de periode 2008-2011 een budget van 16 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor uitvoering van het beleid werd het programma sport en ontwikkelingssamenwerking opgezet.
Voor dit programma is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld vanwege bezuinigingen op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het aantal landen is ook gedaald van 10 naar 8 en er zijn
andere landen aangewezen. De landen waar dit programma nu draait zijn: Kenia, Mali, Egypte, Mozambique, Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname en de Palestijnse Gebieden.
Zie paragraaf 10.2 voor de wijze waarop cbs sport afbakent.
Daarnaast is volgens het cbs 0,1 miljard euro gemoeid met de export van diensten. Doordat diensten
veelal voor intermediair gebruik worden benut, en deze niet binnen de Vilnius definitie vallen, is het
aandeel van sportdiensten binnen de totale export naar verwachting groter.
dsi is opgericht op initiatief van fme, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.
Om de twee jaar wordt door fme de Dutch Sports Infrastructure Guide uitgebracht. Deze gids bevat een
overzicht van Nederlandse toeleveranciers voor grote sportevenementen. Deze guide wordt gebruikt
om de Nederlandse sector in het buitenland te promoten en wordt verspreid op ambassades en meegenomen op internationale missies en beurzen.
In 2011 klopte de Indiase voetbalbond in Eindhoven aan met het verzoek de Nederlandse sportkennis
en -kunde te gebruiken om het voetbal in India op te bouwen. Rob Baan, oud trainer bij psv, is naar
India gegaan en heeft van 2015 tot 2017 als technisch directeur gewerkt en een plan opgesteld om het
voetbal vanaf amateurniveau vorm te geven, zodat op het hoogste niveau successen kunnen worden
geboekt. Eerder deed hij dat al voor de Australische voetbalbond.

de inzet van sport en bewegen voor internationale samenwerking

Samenvatting en beschouwing
Hugo van der Poel (Mulier Instituut)
De reeks Rapportage sport is op verzoek van de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) gestart in 2003. De laatste editie was de Rapportage
Sport 2014. Deze zesde Rapportage sport verschijnt onder redactie van het Mulier Instituut
(mi) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en met medewerking van diverse onderzoeksinstituten.
De doelstelling van de Rapportage sport is de in Nederland aanwezige sportstatistieken en
monitoring op deelterreinen van de sport te bundelen en te beschrijven, en daaruit af te
leiden in welke richting de sport zich ontwikkelt vanuit een landelijk perspectief. Trends en
ontwikkelingen zijn beschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 8. Het accent in deze
hoofdstukken ligt op de nieuwe cijfers en ontwikkelingen in de periode 2014-2018, zij het
dat we voor het langetermijnperspectief zo veel als mogelijk hebben geprobeerd cijferreeksen teruggaand tot 2000 te presenteren. Aanvullend hierop gaat de aandacht in de
hoofdstukken 9 tot en met 12 uit naar de maatschappelijke betekenis van sport op sociaal,
economisch en ruimtelijk gebied respectievelijk voor de internationale betrekkingen en de
handelsrelaties. Hoewel ook in een aantal van deze hoofdstukken trendmatige ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt, gaat het hier minder om de trend en meer over de vraag
wat we weten over de maatschappelijke betekenis van sport.
De belangrijkste langetermijnontwikkelingen die zichtbaar zijn in de bestaande sportstatistieken zijn in paragraaf S.1 samengebracht in een lijst van kernindicatoren. De kernindicatoren sport geven een beeld op hoofdlijnen van de ontwikkelingen in de sport. De lijst is
gebaseerd op het advies Versterking data-infrastructuur sport (Tiessen-Raaphorst en De Haan
2012) en verder uitgewerkt door vws in samenwerking met bij de sport betrokken onderzoeksinstituten. In paragraaf S.2 formuleren we enkele opgaven voor de sport(wereld) op
basis van de in deze rapportage waargenomen ontwikkelingen en inzichten ontleend aan
andere recente publicaties, in het bijzonder de toekomstverkenningen op het gebied van
sport en de volksgezondheid. In paragraaf S.3 overzien we de hoofdstukken 9 tot en met 12
om te reflecteren op de maatschappelijke betekenis van sport. Tot slot confronteren we in
paragraaf S.4 onze bevindingen met de opzet en inhoud van het Nationaal Sportakkoord.
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S.1

Kernindicatoren sport: overwegend stabiel

Het overheersende beeld is dat er weinig verandert in het Nederlandse sportlandschap.
Tabel S.1 laat beperkte veranderingen zien op vier kernindicatoren: een lichte daling als het
gaat om het meemaken van wangedrag door sporters en bezoekers van wedstrijden, een
stijging van het aantal blessures per 1000 uur sportbeoefening en lichte dalingen van de
werkgelegenheid in de sport en het aantal minuten bewegingsonderwijs in het primair
onderwijs. De rest van de indicatoren laat in de afgelopen tien jaar stabiliteit zien. Het is
goed bij deze bevinding enkele kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste is het de vraag of de waargenomen stabiliteit er is ondanks of dankzij beleid op
en investeringen in accommodaties, sportstimulering en topsport. Wellicht zouden er
andere ontwikkelingen te zien zijn geweest als er geen sportbeleid (zoals beschreven in
hoofdstuk 3) was gevoerd. Welke van beide opties de juiste is, is niet eenvoudig te bepalen,
zo blijkt ook uit de beleidsdoorlichting van het rijkssportbeleid 2010-2016, uitgevoerd door
aef (2017). Zeker is dat het sportbeleid niet de enige beïnvloedende factor is in de sportdeelname. Ook demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen (zie
hoofdstuk 2) spelen daarbij een rol. Waar het om topsportprestaties gaat, is de internationale concurrentie eveneens van invloed.
Ten tweede geven de kernindicatoren een gemiddeld beeld voor de hele bevolking, voor
alle regio’s in Nederland en voor alle sporttakken samen. Op www.sportenbewegenin
cijfers.nl worden de kernindicatoren digitaal gepresenteerd, waarbij het bij indicatoren die
gebaseerd zijn op bevolkingsonderzoeken mogelijk is uitsplitsingen te maken naar achtergrondkenmerken. Dan wordt zichtbaar dat er grote verschillen in betrokkenheid bij sport
bestaan tussen bijvoorbeeld hoger en lager opgeleiden, naar leeftijd en naar migratieachtergrond. Ook in deze rapportage is die variatie zichtbaar, zoals in hoofdstuk 11, waar het
gaat om het ruimtegebruik als gevolg van de sportdeelname, en in hoofdstuk 6, waar
enkele achtergrondvariabelen tezamen worden genomen in het onderscheid naar ‘levensfase’.
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sportblessures

beweeg- en zitgedrag

bewegingsonderwijs

Tabel S.1
Kernindicatoren sport

aantal blessures op basis van 1000 uur
sportbeoefening in de bevolking van
4-79 jaar

aantal uren zitten per dag door de
bevolking van 4 jaar en ouder

zitgedrag

blessurerisico

aandeel van de bevolking van 4 jaar en
ouder dat voldoende beweegt op basis van
de Beweegrichtlijnen 2017

totale aantal minuten bewegingsonderwijs
in het voortgezet onderwijs (vo),
gemiddeldes per week per leerjaar over
alle schooltypen, m.u.v. 6e leerjaar (alleen
vwo)

bewegingsonderwijs vo

beweeggedrag

totale aantal minuten bewegingsonderwijs
per week in het primair onderwijs (po)

definitie

bewegingsonderwijs po

kernindicator

2,0

8,7 uur

stijging

-

stabiel

stabiel

1e leerjaar: 146 min.
4e leerjaar: 96 min.
6e leerjaar: 59 min.

47%

lichte daling

trend

groep 1-2: 113 min.
groep 3-8: 89 min.

actueel cijfer

-

6

6

4

4

terug te vinden
in hoofdstuk
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wedstrijden en
evenementen

top tien-ambitie

sportdeelname en
clublidmaatschap

Tabel S.1
(Vervolg)

aandeel van de bevolking van 6 jaar en
ouder dat lid is van een sportvereniging

clublidmaatschap

veilig sportklimaat –
veilig voelen

aandeel van de maandelijkse sporters
en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en
ouder dat zich meestal veilig voelt op en
rondom sportwedstrijden

plaats van Nederland op de internationale
medaillespiegel, Olympische sporten

aandeel van de bevolking van 6 jaar en
ouder dat 12 × per jaar of vaker sport en
daarmee voldoet aan de rso-norm

sportdeelname 12 keer
per jaar

internationale
medaillespiegel

aandeel van de bevolking van 4 jaar en
ouder dat 1 × per week of vaker sport

definitie

sportdeelname wekelijks

kernindicator

75%

9e positie

31%

70%

57%

actueel cijfer

stabiel

schommelt,
vanaf 2015
stabiel

stabiel

stabiel

stabiel

trend

8

7

6

6

6

terug te vinden
in hoofdstuk
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sporteconomie

Tabel S.1
(Vervolg)

aandeel van de maandelijkse sporters
en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en
ouder dat de afgelopen 12 maanden
wangedrag in de sport heeft meegemaakt
of er getuige van is geweest
aandeel van de bevolking van 12 jaar en
ouder dat maandelijks sportwedstrijden/
-evenementen bezoekt
aandeel van de bevolking van 6 jaar en
ouder dat wekelijks sport volgt via media

veilig sportklimaat –
wangedrag

sportfan via media

aandeel van de bevolking van 12 jaar en
ouder dat maandelijks of vaker actief is als
vrijwilliger in de sport
bruto binnenlands product (bbp) op basis
van sport als aandeel van het totale bbp

absoluut arbeidsvolume in de sport

vrijwilligerswerk

bruto binnenlands
product sport

werkgelegenheid in de
sport

sportfan via bezoek

definitie

kernindicator

90.000 fte

1%

10%

59%

20%

34%

actueel cijfer

daling

stabiel

stabiel

stabiel

stabiel

lichte daling

trend

10

10

5

8

8

8

terug te vinden
in hoofdstuk
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b

a

score (vijfpuntsschaal) van de publieke
ruimte op de mogelijkheid voor mensen
om te sporten en te bewegena

beweegvriendelijke
omgeving

aandeel van de wekelijkse sporters van 15
jaar en ouder dat aangeeft in het
afgelopen jaar sportprestatieverhogende
middelen te hebben gebruiktb

dichtheid van sportaccommodaties per
10.000 inwoners

sportaccommodaties

sportprestatie
verhogende middelen

aandeel van de bevolking van 12 jaar en
ouder dat tevreden is met het sport en
beweegaanbod in de omgeving

definitie

tevredenheid sport- en
beweegaanbod

kernindicator

0,7%

2,61 per 10.000
inwoners

21,1

86%

actueel cijfer

-

stabiel

stabiel

stabiel

trend

9

11

11

-

terug te vinden
in hoofdstuk

De index is opgebouwd uit zes elementen: sportvoorzieningen, speel- en beweegvoorzieningen, speel- en beweegruimte, verplaatsingsstructuren,
buitengebied en afstand tot voorzieningen.
Dit kunnen zowel dopinggeduide middelen (bv. anabole steroiden en epo) als sportvoedingssupplementen (bv. supplementen met creatine of eiwit) zijn.

dopinggebruik
breedtesport

sport- en
beweegaanbod

Tabel S.1
(Vervolg)

Ten derde is ‘stabiel’ soms toch wel opmerkelijk. Zo blijkt er nauwelijks iets te zijn veranderd in de kernindicatoren voor het bewegingsonderwijs, terwijl hiervoor wel veel (politieke) aandacht was, mede omdat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de motorische vaardigheidsontwikkeling van kinderen minder goed verloopt dan enkele decennia geleden
(hoofdstuk 4). Een stabiele sportdeelname bij een vergrijzende bevolking is al evenzeer
opmerkelijk. Ouderen sporten minder dan jongeren, vooral vanwege gezondheidsproblemen (hoofdstuk 6). Maar kennelijk loopt de sportdeelname bij jong en oud zodanig op dat
de te verwachten terugloop vanwege de veroudering van de bevolking daardoor wordt
gecompenseerd. Alhoewel het aandeel sportclubleden in de bevolking stabiel is, signaleert
het cbs bij de georganiseerde sport (zie paragraaf 5.3) zowel een lichte maar gestage terugloop in het aantal verenigingen als in het totale aantal lidmaatschappen van bonden die bij
noc*nsf zijn aangesloten. Hiermee verliest de georganiseerde sport ‘marktaandeel’ in het
totale sportaanbod, dat naast het aanbod van verenigingen bestaat uit vormen van anders
georganiseerd, ongeorganiseerd en commercieel sportaanbod (zie hoofdstuk 6). Een laatste voorbeeld is dat de prestaties van de Nederlandse topsporters redelijk stabiel van hoog
niveau zijn. Dit gaat de laatste jaren echter gepaard met een oplopende bijdrage van de
rijksoverheid aan de topsport en met inzet van de beschikbare middelen op een steeds
selectere groep sporten, namelijk de sporten met de meeste kans op medaillesucces. Tegelijkertijd neemt bij de Nederlandse bevolking het draagvlak voor het topsportbeleid af,
evenals de waardering voor en de trots op de Nederlandse prestaties. Ook hier geldt dat
achter het stabiele plaatje de nodige veranderingen plaatsvinden, die in de toekomst
mogelijk van betekenis zijn voor de score op de kernindicatoren.
Tot slot merken we op dat ‘stabiel’ niets zegt over ‘goed’ of ’fout’, of ‘groot’ of ‘klein’. Zo is
de tevredenheid over het sport- en beweegaanbod in Nederland heel hoog, zo hoog dat
deze makkelijker omlaag kan dan verder omhoog. Het mag daarom een knappe prestatie
worden genoemd dat de tevredenheid stabiel op dit hoge niveau blijft. Een vergelijkbare
redenatie gaat op voor de Nederlandse topsportprestaties en de sportdeelname. Omgekeerd scoort de indicator ‘zitgedrag’ met gemiddeld 8,7 uur per dag eveneens hoog, ook in
een internationale vergelijking. Bij deze indicator zou het een knappe prestatie zijn om een
trendmatige ontwikkeling naar een lager aantal uren zitten per dag op gang te krijgen.
Kortom, hoe stabiliteit bij de verschillende indicatoren moet worden gewaardeerd, verschilt naar de context waarin de onderliggende waarden tot stand komen.
S.2

Opgaven voor de sport

De Beleidsdoorlichting Sport (aef 2017, zie hoofdstuk 3) laat zien dat het om meerdere redenen erg lastig is iets te zeggen over de (oorzakelijke) relatie tussen de gesignaleerde trends
en het gevoerde beleid, en dus over de effectiviteit van het gevoerde rijkssportbeleid in de
onderzochte periode 2010-2016. Twee belangrijke redenen zijn het ontbreken van helder
omschreven doelstellingen en het ontbreken van inzicht in werkzame mechanismen. Een
bijkomende uitdaging voor effectmetingen bij interventies in het sociale domein en/of
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gericht op een vorm van gedragsverandering is het isoleren van de werking van beleidsmaatregelen van andere krachten die inwerken op het bereiken van het gewenste doel.
Zeker wanneer dat doel gedrag is (in dit geval: meer sporten en/of bewegen) dat over langere tijd moet worden volgehouden, is dit vrijwel ondoenlijk. Dat geldt overigens niet voor
het topsportbeleid. De ‘top-tienambitie’ is helder en goed meetbaar, en door het internationaal vergelijkende onderzoek naar de factoren die het relatieve topsportsucces van een
land verklaren, is goed inzicht ontstaan in de beïnvloedbare factoren (zie hoofdstuk 7).
De Rapportage Sport is geen beleidsdoorlichting. Veel meer dan in beleidsverantwoording
is de betekenis van deze rapportage gelegen in beleidsagendering. Als we de trends in de
sport overzien, vallen ontwikkelingen op die aandacht behoeven en wellicht vragen om
nieuw of aangepast beleid. Omdat de trends zoals gezegd nogal stabiel ogen, proberen
we in deze slotbeschouwing te kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen ‘achter’ die
trends (hoofdstuk 2), waarbij we inzichten ontleend aan de Sport Toekomstverkenning (Van
Bakel et al. 2017) en de Volksgezondheid Toekomstverkenning (rivm 2014) meenemen. We
benoemen vier ontwikkelingen die aandacht behoeven in de vorm van ‘opgaven voor de
sport(wereld)’. De eerste twee opgaven komen voort uit maatschappelijke ontwikkelingen
waarmee de sport wordt geconfronteerd, de laatste twee uit de ontwikkeling die ‘de sport’
zelf doormaakt.
Demografische ontwikkelingen
Een eerste opgave voor sportorganisaties en het sportbeleid, die we distilleren uit de in
deze rapportage beschreven trends en de aangehaalde toekomstverkenningen, betreft het
vinden van antwoorden op de demografische ontwikkelingen. Denk aan de instroom van
mensen met een migratieachtergrond, de toenemende verschillen in bevolkingssamenstelling (onder andere naar leeftijd en percentage inwoners met een migratieachtergrond)
van de Randstad vergeleken met de overige provincies en de vergrijzing van de bevolking
(hoofdstuk 2). De komende twee decennia komen er per jaar 200.000 65-plussers bij in
Nederland (gemiddeld 500 per gemeente), wat zal leiden tot een totaal van 4,8 miljoen
65-plussers in 2040. In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (www.vtv2018.nl/) is sprake
van een levensverwachting van 86 jaar in 2040 en een verdrievoudiging van het aantal 90plussers tot 340.000. Het aantal alleenwonende 65-plussers neemt met bijna 90% toe tot
1,73 miljoen en het aantal eenzame 75-plussers met 700.000 tot 1,3 miljoen. Dat is jaarlijks
gemiddeld 75 per gemeente. Nu nog is een op de zeven Nederlanders ouder dan 65 jaar,
over twintig jaar is dat een op de vier. In bepaalde delen van het land zal de grijze druk nog
hoger zijn en is in 2040 een op de drie inwoners 65-plus. Naar verwachting heeft in 2040
54% van de bevolking (= 9,8 miljoen mensen) één of meerdere chronische aandoeningen,
en met langdurige aandoeningen ook meegenomen, gaat het om 12 miljoen personen
(66%).
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De genoemde cijfers impliceren dat Nederland voor een ongekende demografische ‘transitie’ staat nu de naoorlogse geboortegolf met pensioen is of gaat. De ‘grijze druk’ neemt
versneld toe en de bevolking groeit de komende jaren alleen nog door de instroom en
gezinshereniging van migranten, veelal met een niet-westerse achtergrond. Omdat leeftijd, migratieachtergrond en opleiding sterk samenhangen met sportdeelname en sportvoorkeur (de ‘vraag’ naar sport; zie www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren), zullen deze demografische ontwikkelingen veel aanpassing vragen van organisaties en beleid
op het terrein van de sport (het ‘sportaanbod’).
Hoe gaan verenigingen en fitnesscentra, zwembaden en aanbieders van loopevenementen
om met de vergrijzing van de bevolking en het eigen ledenbestand? Welke sportvoorkeuren hebben mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en hoe speel je daarop als
sportaanbieder in? Krijgen we nieuwe vormen van ‘categoraal’ sportaanbod (Ghanese en
Eritrese voetbalclubs, fitnesscentra voor vrouwen, ‘roze’ tennisverenigingen, rollatorlopen)
en/of aanbieders met een meer ‘gemengd’ ledenbestand? Dit soort vragen is niet nieuw,
maar deze vragen zullen aan belang winnen, omdat ze zich op steeds grotere schaal gaan
voordoen, met als waarschijnlijk gevolg dat de interne differentiatie van de sportwereld
nog verder zal toenemen.
Passend bij het omgaan met de grotere interne differentiatie in de sportwereld lijkt de
‘levensfasebenadering’, die is gehanteerd in hoofdstuk 6. Sport is niet iets alleen van of
voor de jeugd, maar iets voor alle leeftijden en levensfasen en voor mensen met allerlei
achtergronden. Dat wordt al wel langer gezegd, maar bij het verhogen van de deelname
aan sporten en bewegen bij groepen die daarin achterblijven, is nog veel winst te halen
door het sportaanbod meer toe te snijden op de verschillen in motieven, mogelijkheden,
beperkingen en ervaren belemmeringen in de verschillende levensfasen. Zo is het zaak
sportaanbod te ontwikkelen dat aantrekkelijk is voor oudere mensen, die hun arbeidscarrière hebben afgesloten en in meer of mindere mate beperkingen kennen en/of gezondheidsproblemen hebben (in hoofdstuk 6 de ‘senioren’). De levensfasebenadering is een
voorbeeld van een doelgroepenbenadering, die ook in de Beleidsdoorlichting Sport (aef 2017)
wordt aanbevolen om de effectiviteit en doelmatigheid van het sportbeleid te vergroten.
Omdat de demografische ontwikkelingen lokaal zo heel verschillend uitpakken, wordt het
voor een effectief sportbeleid in toenemende mate van belang inzicht te hebben in de
lokale situatie, te bezien welke groepen daar achterblijven in sport- en beweegdeelname,
waar ze belemmerd worden of zijn, welke voorkeuren er leven en hoe het aanbod daarop
kan worden aangepast. Vanzelfsprekend doet de markt dit ook. Vooral voor de lokale overheid is er in Nederland een rol weggelegd om in aanbod te voorzien of aanbod te ondersteunen dat niet of onvoldoende tot stand komt in de markt.
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Organisatie en financiering
Een tweede opgave betreft de organisatie van de Nederlandse sport(wereld), en in het verlengde daarvan de financiering van de sport, waarbij diverse overheden, sportorganisaties
en bedrijfsleven verschillende rollen en belangen hebben. Deze opgave wordt duidelijk
gezien in de sportwereld. Zowel in het Nationaal Sportakkoord als in het werkprogramma
van de Nederlandse Sportraad worden uitdagingen in verband met deze onderwerpen
gesignaleerd en wordt onderzoek naar deze thematiek aangekondigd. We spreken van
‘sturingsvraagstukken’, waarbij in veel gevallen het belangrijkste sturingsmiddel geld is –
vandaar dat we hier de organisatie en de financiering van de sport bijeenpakken. Er zijn
natuurlijk ook andere sturingsmiddelen, zoals wet- en regelgeving, die we kort zullen aanstippen. We zien in elk geval drie belangrijke sturingsvraagstukken: de verhouding tussen
top- en breedtesport, de verhoudingen tussen overheid, sport en bedrijfsleven en de verhouding tussen het Rijk en de gemeenten.
Het eerste sturingsvraagstuk betreft de vraag naar de juiste verhouding in geld en aandacht tussen breedte- en topsport, of iets breder geformuleerd: hoe vorm te geven aan de
‘sportpiramide’. In die piramide is de breedtesport de basis en dienen processen van selectie, talentontwikkeling en competitie op steeds hoger niveau de absolute top te schragen.
Dit speelt overal in de sport: binnen accommodaties bij de verdeling en roostering van
uren voor de ‘recreanten’ en de ‘talenten’, en binnen verenigingen bij de verdeling van de
aandacht voor ‘het eerste’ en de rest van de teams. Binnen bonden is de vraag hoe de middelen voor het topsportprogramma moeten worden verdeeld, inclusief talentontwikkeling,
de organisatie van topsportevenementen en de ondersteuning van verenigingen. Bij
noc*nsf moet worden bepaald hoe de middelen het best kunnen worden verdeeld over de
leden, zijnde de 76 verschillende sportbonden.
Met het focusbeleid van noc*nsf (hoofdstuk 7) worden harde keuzes gemaakt voor die
takken van sport en bonden die succes ‘garanderen’ waar het gaat om het leveren van een
bijdrage aan de ‘top-tienambitie’. Dat is een andere insteek dan sporters in het algemeen
stimuleren hun talenten te ontwikkelen en bonden te helpen binnen hun sport een ‘piramide’ te ontwikkelen, ongeacht medaillekansen op ek’s, wk’s en de Olympische en Paralympische Spelen. Het is een onomwonden rationele keuze om zo effectief en doelmatig
mogelijk mee te gaan in de steeds zwaardere mondiale strijd om medailles, met voorbijgaan van een ‘evenredige’ verdeling van Lotto- en sponsorgelden over de verschillende
takken van sport of ‘solidariteit’ van ‘sterke’ met ‘zwakke’ bonden. Los hiervan roept dit
focusbeleid ook vragen op bij de toeleiding van talenten naar de topsport. Hoe verstandig
is het om geld te steken in de talentontwikkeling bij niet-focussporten als korfbal, worstelen, ijshockey of basketbal? En is het nog wel reëel een beeld van een piramide te schetsen,
waarbij talenten via de nationale top doorstromen naar internationale competities? Welke
tennisser haalt op die manier de top? Wat leren het dameshandbalteam en de ‘Oranje
leeuwwinnen’ ons, waarvan de leden bijna allemaal in buitenlandse competities spelen? En
tot slot: in hoeverre leeft in de breedtesport de gedachte dat dit ‘de basis’ is voor de topsport? We zien vooral groei in deelname aan anders, on- of commercieel georganiseerde
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vormen van sport, die kennelijk beter inspelen op de motivatie van de huidige sporter
en/of minder belemmeringen opwerpen door hun flexibeler aanbod in tijdstippen en
sportvormen, zonder bijkomende verplichtingen als bardiensten en vrijwilligerswerk. Kiezen verenigingen en sportaccommodaties als zwembaden en ijsbanen ervoor met deze
andere aanbieders te concurreren en bieden ze flexibeler sportvormen aan, met meer
nadruk op gezondheid en gezelligheid? Of profileren ze zich juist ten opzichte van dat aanbod met een sportinhoudelijker profiel en bijbehorende (uren voor) trainingen, selectie en
deelname aan competities?
De vraag die veelvuldig opkomt, is of het handig is deze afwegingen binnen één bestuurlijke organisatie te maken dan wel ‘de topsport’ te verzelfstandigen ten opzichte van de
breedte- of amateursport, zodat directer aan de eigen doelstellingen kan worden gewerkt.
Binnen het voetbal is men al een aardig eind op weg naar deze situatie en is naast het amateurvoetbal een ‘bedrijfstak voetbal’ zichtbaar, met betaaldvoetbalorganisaties, een geprivatiseerd opleidingssysteem voor de talenten, steeds meer voetbalscholen, een betaalde
competitie, eigen inkomsten uit sponsoring en mediarechten, min of meer commercieel
geëxploiteerde stadions, enzovoort. Bij andere sporten, zoals darts, tennis en schaatsen, is
de opkomst van een ‘bedrijfstak’ voor de topsport zichtbaar, maar lijkt het erop dat de
bonden nog zoekende zijn naar de beste manier om zich tot deze commerciële varianten
van hun sport te verhouden.
Het tweede sturingsvraagstuk dat we willen aankaarten, speelt tussen de overheid, de
sport en het bedrijfsleven. Opmerkelijk is de in hoofdstuk 7 beschreven ontwikkeling dat bij
het Rijk de overheidsuitgaven aan topsport fors groeien, terwijl de trots en de waarde die
de bevolking toekent aan topsport afnemen. Wat is het publieke belang (‘doel’) van topsport dat de overheidsuitgaven hieraan rechtvaardigt, en in het bijzonder de forse groei
daarvan in de laatste jaren? En als dat belang duidelijk is, hoe stuurt de overheid dan op de
besteding van de middelen en de inzet van maatregelen om dat doel te bereiken? Nu staat
de ‘top-tienambitie’ centraal in het sportbeleid van het Rijk, dat het focusbeleid van
noc*nsf in feite overneemt door de middelen daarvoor beschikbaar te stellen aan die
organisatie. Wie stuurt hier wie?
In de Sport Toekomstverkenning wordt gewezen op de toenemende internationale concurrentie om een plek in de top tien van de medaillespiegel: andere landen zijn groter, worden
rijker en ontwikkelen dezelfde ambities als Nederland. Hoelang kan en wil Nederland vasthouden aan de ‘top-tienambitie’, en meer in het bijzonder hiervoor de overheidsuitgaven
laten stijgen? Als het focusbeleid impliceert dat talentontwikkeling en internationale topsport eigenlijk nog maar in een paar geselecteerde takken van sport mogelijk zijn en
Nederlanders steeds minder trots zijn op en waarde hechten aan de prestaties van de geselecteerde sporters, lijkt ‘Nederland op de kaart zetten’ als enige legitimatie over te blijven
voor het topsportbeleid (zie ook hoofdstuk 12). In hoeverre is dat in het belang van Nederland, en in hoeverre van het bedrijfsleven en mediaorganisaties? Wat zijn hierbij een passend sturingsmodel en een passende verdeling van de lasten?
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De mate waarin een bepaalde vorm van topsport commercieel aantrekkelijk is, wordt in
hoge mate bepaald door het aantal ‘volgers’ (via onder meer de krant en de sociale media,
zie hoofdstuk 8). Hoe meer volgers, hoe meer mogelijkheden voor reclame, marketing en
merchandise. Voor deze commercie is de sport het middel om de aandacht te trekken voor
de reclame voor of beeldvorming van een bepaald merk zeep, auto of bier. Door de globalisering, in het bijzonder de deregulering van het gokbeleid (hoofdstuk 2), komt daarbij de
aantrekkelijkheid van het organiseren van wedstrijden om op te kunnen gokken. Formule
1-wedstrijden en schaatswedstrijden in Golfstaten zijn feitelijk onderdeel van de ‘entertainmentindustrie’. Dit roept de vraag op of overheden hier bemoeienis mee willen en
mogen hebben, en zo ja, met welk oogmerk. Gaat het hier om sportbeleid of meer algemeen om marktordeningsbeleid?
Ook in de breedtesport veranderen de verhoudingen tussen overheden, sport en bedrijfsleven. De Europese regelgeving en uitspraken van het Europese Hof maken het steeds
wenselijker dat de overheid zich expliciet uitspreekt over het publieke belang van sport.
Het vertrekpunt in Europa is de markt, niet het publieke belang. Tenzij nadrukkelijk anders
omschreven en vastgelegd, is sport een product of dienst als alle andere en daarmee
onderworpen aan de regels voor de vrije Europese markt voor goederen, diensten, arbeid
en kapitaal. Zo ziet de Wet markt en overheid de overheid als een marktpartij, die de markt
niet mag ‘verstoren’ met publiek aanbod (hoofdstuk 2 en 3). De overheid dient als ‘marktpartij’ minimaal de integrale kostprijs in rekening te brengen. Dit betekent dat de huur van
sportvelden en sporthallen stijgt en de toegang tot het zwembad duurder wordt. Alleen
wanneer sport(aanbod) wordt aangemerkt als een dienst van algemeen economisch
belang (daeb) kan de overheid toch voorzien in publiek aanbod. Daartoe moet worden
aangetoond dat het verlangde aanbod niet via de markt tot stand komt. Problematisch is
dat bij verdienstelijke goederen en diensten (merit goods), zoals het gelegenheid geven tot
sportbeoefening, wel aanbod tot stand komt, alleen niet voldoende in de ogen van een
(democratisch gekozen en gecontroleerde) overheid. Maar wanneer is iets ‘niet voldoende’, en wat is het publieke belang dat rechtvaardigt dat de overheid (net als bij onderwijs en gezondheidszorg) zorgt voor aanvullend aanbod? Het zal waarschijnlijk wat nieuwe
rechterlijke uitspraken vergen voordat duidelijk is hoever het merit-good-argument strekt
(waarbij de overheid sport kan blijven ondersteunen) en waar het ondernemersbelang
begint.
Een derde sturingsvraag betreft de verhouding tussen Rijk en gemeenten (zie ook paragraaf 3.13). Die lijkt inniger te worden. Op veel andere beleidsterreinen decentraliseert het
Rijk taken en bevoegdheden richting gemeenten. Bij het sportbeleid tekenen Rijk, gemeenten en sport een Nationaal Sportakkoord om hieraan gezamenlijk richting en uitvoering te
geven. Daarbij is het interessant te zien dat het Rijk voor het eerst sinds een halve eeuw
aandacht heeft voor sportaccommodaties. Die waren tot nu toe deel van de ‘gemeentelijke
autonomie’, en zijn dat nog steeds. Maar doordat het gelegenheid geven tot sportbeoefening op last van ‘Brussel’ niet langer (met 6% btw) belast mag worden (hoofdstuk 2), en
daarmee de btw op de inkoop van middelen en diensten voor het gelegenheid geven tot
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sportbeoefening niet meer kan worden teruggevraagd, is zichtbaar geworden dat het Rijk
door dat btw-verschil jaarlijks zo’n 240 miljoen bijdraagt aan de realisatie en instandhouding van gemeentelijke sportaccommodaties. Omdat er geen intentie was (en is) om op
rijksniveau te bezuinigen op deze bijdrage, is ter compensatie een bedrag van 240 miljoen
toegevoegd aan de begroting van de directie Sport. Via een tweetal regelingen komen deze
middelen zo alsnog ter beschikking voor een ‘duurzame sportinfrastructuur’. In geld uitgedrukt is dit ‘vanuit het niets’ het belangrijkste thema geworden in het rijkssportbeleid (dat
in totaal vanaf januari 2019 een begroting kent van ruim 400 miljoen), en van geheel
beleidsarm een onderwerp waarop enige nationale sturing mogelijk is. Dat komt tot uitdrukking in het Sportakkoord, waarin wordt ingezet op duurzaamheid, toegankelijkheid en
optimalisatie van spreiding en exploitatie van sportaccommodaties. De voorgenomen
inrichting van een nationaal expertiseplatform sportaccommodaties is een goed voorbeeld
van hoe, met behoud van de gemeentelijke autonomie, enig ‘nationaal beleid’ van toegevoegde waarde kan zijn in de sfeer van afstemming, kennisontwikkeling en kennisdeling.
Maar terwijl het Rijk zich meer dan voorheen betrokken toont bij het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid, zoals het Rijk dat ook al doet bij de regeling voor buurtsportcoaches,
wordt tegelijkertijd de gemeente aangesproken als lokale trekker, coördinator en stimulator van het sportbeleid. Dat gebeurt ook in het advies ‘Plezier in bewegen’ (Nederlandse
Sportraad et al. 2018), waar de drie raden vragen om het meer bewegen in het onderwijs
niet alleen een zaak van scholen te laten zijn, maar iets wat vorm krijgt in lokale samenwerking. Ook in deze verhouding is de vraag wie wie stuurt. Het lijkt erop dat het sportbeleid
vooral een zaak wordt van ‘lokale regie’, waarbij het Rijk de kaders creëert en waakt over
afstemming, partijen bijeenbrengt en zorg draagt voor kennisontwikkeling en kennisdeling.
Sport als doel of sport als middel
Sport heeft, als vorm van spel, tot op zekere hoogte een eilandkarakter, afgezonderd van
het dagelijks leven en (steeds belangrijker in deze tijd) ‘de markt’. In Homo Ludens (1997
[1938]), het standaardwerk over spel, omschrijft Johan Huizinga spel als een vrije activiteit
die een eigen orde (spelregels) kent, een eigen tijdruimte en plaats afbakent en gemeenschapsbanden oproept, waarmee zij zich min of meer buiten het gewone leven kan afspelen. Met het ‘vrije’ karakter van spel benadrukt Huizinga het niet-instrumentele karakter
ervan: er is een lust tot spelen (‘intrinsieke motivatie’), maar geen noodzaak of plicht
(‘extrinsieke motivatie’). Sterker nog, Huizinga waarschuwt voor het verbinden van materiele belangen aan spel: dat zet de deur open naar allerlei vormen van ‘vals spel’, misbruik
van spel voor spel-externe doeleinden en uiteindelijk de teloorgang van spel als vrije en
creatieve activiteit. Het is duidelijk dat Huizinga moeite zou hebben met het perspectief
‘maatschappelijke betekenis of impact van de sport’, oftewel met de doelgerichte inzet van
‘sport als middel’ om buiten de sport gelegen doelen te bereiken. Hij is niet de enige en
ook niet de laatste die worstelt met de verhouding tussen ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’, en reflectie op die relatie is dan ook de derde opgave voor de sport(wereld).
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De Sport Toekomstverkenning (stv) presenteert vier perspectieven van waaruit men kan kijken
naar de toekomst van de sport. Een van die perspectieven heet ‘Door Vriendschap Verenigd’. Dit perspectief benadrukt het sociale karakter van de sport (de ‘gemeenschapsbanden’ van Huizinga) en staat het dichtst bij ‘sport als doel’. Het perspectief ‘Voel je fit’ richt
zich vooral op de gezondheidseffecten van sport en daarmee op de inzet van sport als middel. Interessant aan de stv is dat ook is gekeken naar de interactie tussen de verschillende
perspectieven. Hierbij is nagegaan wat inzetten op één perspectief aan positieve of negatieve neveneffecten heeft op de andere perspectieven. Daaruit rolt dat inzetten op ‘Voel je
fit’ niet vanzelf bijdraagt aan het versterken van het samen sporten in verenigingsverband.
‘Werken aan je gezondheid’ kunnen mensen namelijk ook – en vaak efficiënter en effectiever – door middel van hardlopen in de openbare ruimte of het bezoeken van een fitnesscentrum. Omgekeerd wordt verwacht dat volop inzetten op sport in verenigingsverband
een (licht) positief neveneffect heeft op gezondheid, omdat mensen bij de meeste vormen
van verenigingssport in beweging zijn.
De sportdeelname in verenigingsverband, geënt op het spelperspectief, stagneert. Dit
hangt onder meer samen met de geschetste demografische ontwikkelingen. De groei van
het aandeel inwoners met een migratieachtergrond en het aantal ouderen betekent groei
van groepen die gemiddeld een lagere participatie in verenigingssport kennen (hoofdstuk 6). Voor ‘traditionele’ of ‘georganiseerde’ takken van sport dreigt het ontstaan van
een zichzelf versnellende negatieve spiraal als vastgehouden wordt aan traditionele competitie- en organisatievormen. Elke vorm van competitiesport vergt een minimale schaalomvang. Bij minder leden wordt het moeilijker om teams te vullen met gelijkwaardige spelers, en moet verder gereisd worden voor gelijkwaardige tegenstanders. Langere reisafstanden en onevenwichtige teams en competities maken deelname aan de competitieve
variant van de sport onaantrekkelijker, waardoor mensen gaan afhaken en het nog moeilijker wordt goede teams samen te stellen, enzovoort. Deze problematiek speelt duidelijk bij
sporten als handbal, korfbal en tafeltennis.
De stv gaat ervan uit dat de verenigingssport en de topsport niet vanzelfsprekend zullen
profiteren van het (sterker worden van het) gezondheidsperspectief. Daarentegen levert
groei in de op spel geënte verenigingssport als neveneffecten gezondheidswinst en een
sterkere basis voor de topsport op. In dit verband is het opmerkelijk dat, waar de afgelopen jaren in het rijkssportbeleid de nadruk leek te liggen op de inzet van sport als middel,
de nieuwe minister voor sport, Bruno Bruins, het plezier in sport (de ‘intrinsieke motivatie’)
centraal stelt en dit de leidraad is in het Nationale Sportakkoord. Dit is overigens geheel in
lijn met de ‘Sportagenda 2017+’ van noc*nsf, dat het belang van het plezier in sport al
enkele jaren benadrukt (paragraaf 3.2). In het Nationale Sportakkoord gaat het nauwelijks
over economische of maatschappelijke effecten. De ambitie is dat iedereen op zijn of haar
manier plezier moet kunnen beleven aan sport (‘inclusief sporten en bewegen’). De voorgestelde maatregelen (‘het beleid’) hebben niet zozeer betrekking op het bereiken van
bepaalde effecten (bv. met de inzet van ‘effectieve interventies’) als wel op het verbeteren
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van de randvoorwaarden voor sportbeoefening door iedereen. In paragraaf S.3 komen we
nog een keer terug op deze relatie tussen sport als middel en sport als doel.
De afbakening van het begrip sport
De afbakening van het begrip sport is allesbehalve nieuw en wordt door velen als vermoeiend, onvruchtbaar en/of onoplosbaar beschouwd. Deze vierde opgave wordt het
liefst ‘geparkeerd’ buiten de (beleids)praktijk, als onderwerp waarover wetenschappers
hun hoofd mogen breken (zie onder andere Crum 1991; Steenbergen 2004). Toch is moeilijk
te ontkennen dat de conceptuele wazigheid van het begrip sport invloed heeft op de sportbeleidspraktijk. Zo heeft het Europese Hof (HvJ-eu 2017) bepaald dat bridge geen sport is,
omdat het een fysieke component ontbeert. Bij implicatie zal het Hof waarschijnlijk ook
activiteiten als schaken en dammen niet als sport willen beschouwen en is het de vraag wat
het Hof van ‘sportvissen’ vindt – alle wel erkend als sport(bond) door noc*nsf. Deze rechterlijke uitspraak, gemotiveerd vanuit een bepaalde opvatting van wat wel en geen sport is,
heeft praktische consequenties. Ze betekent, nu het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet langer met btw belast mag worden (hoofdstuk 2 en 3), dat gelegenheid geven tot
het beoefenen van denksporten, of in elk geval bridge, met btw belast moet worden. En
kan bridge nog in aanmerking komen voor subsidies die bedoeld zijn om de sportbeoefening te stimuleren?
De ‘theoretische’ discussie over de afbakening van het begrip sport werkt ook door in de
beleidspraktijk met betrekking tot de opkomst van nieuwe vormen van sport. Een interessante casus in dat verband is esports (hoofdstuk 8). Wanneer beschouw je een computerspelletje als sport, komt het in aanmerking voor subsidies bedoeld voor de bevordering
van sportbeoefening en is ‘sportregelgeving’ (zoals regels met betrekking tot dopinggebruik en de genoemde vrijstelling van btw) hierop van toepassing? Wanneer tel je een
nieuwe sport mee in het bepalen van het sportdeelnamecijfer? Kan het zijn dat het sportdeelnamecijfer stabiel blijft omdat we steeds meer activiteiten (yoga, bootcamp, beachvolleybal) zijn gaan meetellen voor dit cijfer? En wat gebeurt er met dit deelnamecijfer (met
name bij ouderen) als we de denksporten eruit halen?
Het dilemma dat zich hier aandient, is als volgt te schetsen. Ofwel we zien sport als bijzondere vorm van spel, namelijk die vorm van spel waarbij sprake is van een ‘beweegcomponent’. In dat geval is de toevoeging ‘en bewegen’ niet nodig, want de beweegcomponent
zit al opgesloten in het woord sport. Tegelijkertijd vallen beweegactiviteiten als fitness,
hardlopen, fietsen en yoga, waaraan het spelelement ontbreekt, buiten deze afbakening
van sport. Dat geldt ook voor de denksporten, omdat daaraan de beweegcomponent ontbreekt. Ofwel we hanteren een sportbegrip dat wel activiteiten als bridge en schaken
omvat en niet noodzakelijkerwijs een vorm van ‘bewegen’ impliceert. In dat geval is de
toevoeging ‘en bewegen’ niet overbodig, omdat bewegen niet al in het begrip sport zit
opgesloten. Maar welke vormen van bewegen worden dan wel en welke niet meegenomen? En op grond waarvan wordt sport dan afgebakend ten opzichte van het bredere
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begrip ‘spel’? De facto wordt bijna altijd de tweede afbakening van sport (en bewegen)
gehanteerd, volgens de analogie van de uitdijende familie (aangereikt door Crum 1991).
Ruimhartig worden telkens nieuwe activiteiten opgenomen in de familie van sport en
bewegen die lijken op of voortkomen uit bestaande vormen van sport en bewegen of daarmee een of enkele kenmerken delen. Als gevolg hiervan zien we een steeds gevarieerdere
en uitdijende sportwereld.
Door deze proliferatie van sporten neemt de interne differentiatie van de sportwereld toe
en wordt het steeds moeilijker de betekenis of impact van ‘de sport’ te bepalen. De economische, sociale, gezondheids- en ruimtelijke effecten van yoga zijn anders dan die van
amateurvoetbal, profwielrennen, kitesurfen, airsoft, sportvissen en bridge. Om dit soort
effecten vast te stellen, is het zaak de werkzame mechanismen in en van specifieke activiteiten te bepalen, en verliest het generieke begrip sport steeds meer betekenis. Maar de
afbakening van het begrip sport is wel van belang wanneer de vraag of een activiteit sport
is of niet bepaalt of de betreffende sportbond kan toetreden tot noc*nsf, of de dopingregels erop toepasbaar zijn, of er de mogelijkheid is subsidie aan te vragen voor de bouw
van een sportaccommodatie en of zij zich kan onttrekken aan de Europese regels met
betrekking tot marktwerking.
Het is niet ondenkbaar dat het uiteindelijk nodig zal zijn een Sportwet aan te nemen om
het bijzondere (spel)karakter van sport te definiëren en veilig te stellen. Daarin zal dan de
reikwijdte moeten worden aangegeven van wat tot sport wordt gerekend en wat niet, en
zal de ogenschijnlijk ‘academische’ discussie over de afbakening van het begrip sport
materiële consequenties krijgen.
In paragraaf S.4 confronteren we deze vier opgaven met de thema’s uit het Nationaal
Sportakkoord. In de volgende paragraaf geven we eerst een korte reflectie op de betekenis
van sport, zoals uitgetekend in de hoofdstukken 9 tot en met 12.
S.3

De betekenis van sport

Het motief om te sporten en het effect of de betekenis van het sporten kunnen in elkaars
verlengde liggen, maar dat hoeft niet. Het vaakst noemen mensen als belangrijkste motief
om te sporten en bewegen het effect ervan op hun gezondheid. Maar er zijn ook mensen
die als belangrijkste motief iets anders opgeven, zoals buiten zijn, zich ontspannen, de
gezelligheid, zich meten met anderen of de eigen grenzen verleggen (hoofdstuk 6). Toch
geldt dat mensen die golfen voor de gezelligheid en het buiten zijn als onbedoeld neveneffect gezondheidseffecten kunnen ervaren.
Motieven om te sporten zullen normaal gesproken positief zijn (gezonder worden, ontspannen, enz.). Neveneffecten van sport zijn dat niet per se (denk bijvoorbeeld aan blessures, afval en parkeer- of geluidsoverlast). Een interessante vraag is bij welke vorm van sport
de meeste (positieve en negatieve) neveneffecten optreden. Bezien we zo de hoofdstukken
9 tot en met 12, dan is het aannemelijk dat de maatschappelijke betekenis van de breedte292
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sport groter is dan die van de topsport, omdat hieraan (veel) meer mensen deelnemen en
hierbij een breder scala aan (neven)effecten optreedt. Het is evenzo aannemelijk dat de op
het spelperspectief geënte sport (de verenigingssport met competitie-element) het meest
brede scala aan positieve, maar ook negatieve neveneffecten genereert. Een voorbeeld is
de amateurvoetbalvereniging: alle positieve en negatieve (neven)effecten genoemd bij de
maatschappelijke (hoofdstuk 9), economische (hoofdstuk 10) en ruimtelijke effecten
(hoofdstuk 11) treden hierbij op of kunnen hierbij optreden. Bij het betaald voetbal en het
Nederlands elftal (als vorm van topsport) zijn minder effecten te noteren. De belangrijkste
zijn de economische – topvoetbal is een bedrijfstak die inkomen en werkgelegenheid
creëert. Verder heeft deze bedrijfstak waarschijnlijk enige betekenis in de internationale
betrekkingen (hoofdstuk 12), al is die betekenis moeilijk aan te tonen en is de omvang
ervan beperkt. Datzelfde geldt voor de effecten hiervan op het sociale, gezondheids- en
ruimtelijke terrein. Vergelijken we amateurvoetbal met fitness, dan zullen de gezondheidseffecten van fitness groter zijn, al was het maar omdat daaraan twee keer zoveel mensen
deelnemen. Anderzijds zijn de ruimtelijk effecten van voetbal groter dan die van fitness, en
mag verwacht worden dat ook de sociale effecten groter zullen zijn.
Met het oog op de verhouding tussen ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’ (zie paragraaf S.2) is het verder van belang te benadrukken dat het motief van de deelnemer niet
hoeft samen te vallen met de waardering van zijn of haar deelname door een derde partij.
Iemand die een paar tennisschoenen koopt, doet dat om letterlijk uit de voeten te kunnen
op de tennisbaan – het motief zit dus in het willen tennissen – ter ontspanning, om buiten
te zijn of om zich te meten met anderen. De aankoop zal in elk geval niet bedoeld zijn om
de sportwinkel omzet te laten genereren of bij te dragen aan de sporteconomie. Dat
gebeurt echter wel, als onbedoeld neveneffect van de wens van de koper om te tennissen.
In het verlengde hiervan moet duidelijk zijn dat het overgrote deel van de beschreven
sociale, economische en ruimtelijke effecten neerkomt op onbedoelde neveneffecten van
de deelname aan sporten en bewegen. Alleen de gezondheidseffecten en in mindere mate
sociale effecten als saamhorigheid, gezelligheid en ervaren van binding met anderen vallen
vaak samen met het motief om te sporten.
Al met al zou je kunnen zeggen dat ‘de’ maatschappelijke betekenis van sport daarmee
veel groter is dan ‘bedoeld’ door de sporter zelf. Het doel van de sporter (gezondheid, ontspanning) is tegelijkertijd het middel van één of meer anderen. Zo is het doel van de tennisser om plezier te beleven aan het tennisspel voor de overheid een middel in het gezondheidsbeleid en voor de verkoper in de sportwinkel een middel om zijn omzet te vergroten.
Huizinga zag en waardeerde spel als ‘vrije activiteit’. Bij ‘vals spel’ wordt de deelname
gestuurd door noodzaak of dwang die de belangen dient van derden, zoals overheden en
bedrijven. Er is echter geen sprake van vals spel wanneer er neveneffecten optreden bij
vrije activiteiten (‘sport als doel’), die door derden worden gesteund omwille van deze
neveneffecten (‘sport als middel’). Zo bezien staan ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’ niet
tegenover elkaar, maar zijn het twee zijden van dezelfde medaille.
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Weinig mensen zullen sporten om in de bodemstatistiek het aantal hectaren sportgrond te
vergroten. In die zin is het ruimtegebruik een neveneffect van het sporten (hoofdstuk 11).
Maar dat een stuk grond in gebruik is als voetbalveld is niet alleen het effect van het
bestaan van een vereniging waarvan de leden op dat veld voetballen. Het is ook een voorwaarde om de volgende week daar weer te kunnen trainen of een wedstrijd te spelen. Deze
accentverschuiving is heel duidelijk in het met de Omgevingswet in aantocht (hoofdstuk 2
en 3) steeds populairder wordende begrip ‘beweegvriendelijke omgeving’. Dit begrip gaat
uit van de gedachte dat de inrichting van de ruimte bevorderend kan werken op het bewegingsgedrag, of anders gezegd, dat het bewegingsgedrag op enigerlei wijze beïnvloed kan
worden door de inrichting van de leefomgeving. Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert mensen om te bewegen, zoals ook het veilige of positieve sportklimaat, goed trainingsaanbod en lage contributie een positieve invloed hebben op deelname aan sporten
en bewegen. Deze factoren beïnvloeden het gedrag omdat ze het palet van keuzemogelijkheden en de inschaling van ‘makkelijke’ en ‘moeilijker’ keuzes veranderen, maar tasten niet
rechtstreeks het karakter van sport als een ‘vrije activiteit’ aan.
De hoofdstukken 9 tot en met 12 zijn overwegend beschrijvend van aard. Ze laten de betekenis van sport zien, maar gaan niet in op causaliteit en de mechanismen waarmee of
waardoor die effecten tot stand komen. Dat is ook niet de opdracht bij het opstellen van
een Rapportage sport – maar voor de sportwetenschap is het een mooie uitdaging hierin
meer inzicht te verschaffen. Niettemin hebben we ons in hoofdstuk 9 veroorloofd enkele
verkennende stappen in deze richting te zetten. Daar wordt zichtbaar dat de literatuur de
gezondheidseffecten van sporten en bewegen aantoont en onderbouwt, onder andere
door grote groepen mensen met elkaar te vergelijken op min of meer gestandaardiseerde
uitkomstmaten. In de sociale wetenschappen is nog sprake van discussie over verklarende
theorieën in dit kader en zijn nog geen eenduidige uitkomsten van onderzoek naar de
sociale betekenis van sport beschikbaar. Het is waarschijnlijk dat we tot dezelfde conclusie
komen als we dieper zouden duiken in de (verklaringen van de) economische, ruimtelijke
en internationale betekenis van sport en bewegen.
S.4

De thematiek van het Nationaal Sportakkoord

Het sluiten van het Nationaal Sportakkoord maakt van het sportbeleid ‘modern beleid’,
in de zin dat de sportwereld hiermee een aanpak hanteert die tegenwoordig ook op veel
andere beleidsterreinen wordt gebruikt (hoofdstuk 2). In al die gevallen houdt het sluiten
van een akkoord een erkenning in dat het bereiken van beleidsdoelen inzet van veel partijen vergt, en dat samen optrekken met een onderling heldere taakverdeling doelmatiger
is dan een van bovenaf verordonneerd proces ingaan met elkaar tegenwerkende partijen.
In het Sportakkoord hebben de drie belangrijkste partijen – de sport (vertegenwoordigd
door noc*nsf), de gemeenten (vsg/vng) en het Rijk (vws) – elkaar gevonden en wordt de
aanzet gegeven tot de realisatie van gedeelde ambities met een gezamenlijk bepaald pakket aan maatregelen. In het najaar van 2018 worden de afspraken op hoofdlijnen omgezet
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naar werkafspraken, concrete maatregelen en een verdeling van de uitvoeringstaken,
waarna de toekomst moet duidelijk maken wat deze aanpak oplevert.
Ogenschijnlijk niet of nauwelijks betrokken bij het Nationaal Sportakkoord zijn de onderzoeks- en de kennisinstellingen op sportgebied. In het Sportakkoord worden veel maatregelen voorgesteld om de geformuleerde ambities te bereiken. Wat vaak ontbreekt, is de
onderbouwing van de inzet van juist deze maatregelen, en geen andere. Op grond waarvan
wordt verwacht dat een bepaalde maatregel het gewenste effect gaat opleveren? En welk
inzicht is er in de doelmatigheid van die maatregel en het eventueel optreden van al dan
niet gewenste neveneffecten? Het is de opstellers van het Sportakkoord niet te verwijten
dat deze onderbouwing van hun maatregelen ontbreekt, omdat de benodigde kennis daarvoor veelal niet beschikbaar is. Maar dit is wel een probleem dat aandacht behoeft. Misschien is dit nog een vijfde opgave voor de sportwereld, en zeker een addendum van het
Sportakkoord waard: hoe gaan we ervoor zorgen dat, net als bij het Klimaatakkoord en al
die andere akkoorden, ook het Sportakkoord kan worden ‘doorgerekend’?
Als we teruggaan naar de opgaven voor de sport die we geformuleerd hebben in paragraaf
S.2 en deze confronteren met de thema’s die leidend zijn in het Sportakkoord (‘inclusief
sporten en bewegen’, ‘duurzame sportinfrastructuur’, ‘vitale sportaanbieders’, ‘positieve
sportcultuur’, ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ en in 2019 ook ‘topsport die inspireert’; zie paragraaf 3.10), dan vallen verschillende zaken op.
In het Sportakkoord ontbreekt het bredere perspectief op de verstrekkende demografische
ontwikkelingen waarmee de sport wordt geconfronteerd, zoals de vergrijzing en de
instroom van (niet-westerse) migranten (paragraaf S.2, de eerste opgave). Er is weinig aandacht voor de vraag hoe de sport zich dient te verhouden tot en zou kunnen omgaan met
de snel in omvang toenemende groep ouderen in onze samenleving en het oplopen van de
gemiddelde leeftijd van de verenigingsleden. Dat geldt ook voor opvang van en omgang
met de groeiende groep (niet-westerse) migranten en voor de rol die de sport en de sportverenigingen zouden kunnen spelen in de integratie van deze groep in de Nederlandse
samenleving.
Met het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ wordt ingezet op het keren van de
teruggang in motorische vaardigheden en fitheid en de groei van het overgewicht bij de
jeugd. De opgave om in te spelen op de demografische veranderingen vraagt om verbreding van deze inzet tot alle levensfasen, in het bijzonder die van de pensionering.
Het sluiten van een akkoord op hoofdlijnen tussen Rijk, georganiseerde sport en gemeenten is zelf al een manier om de tweede opgave, de organisatie en financiering van de sportwereld, op te pakken. vws, vsg en noc*nsf signaleren in het Nationaal Sportakkoord dat
de ‘sportsector sterk in ontwikkeling is’, dat nieuwe typen sportaanbieders ‘de markt
betreden’ en dat ‘het sportaanbod is toegenomen in variëteit’, en kondigen onderzoek aan
naar de organisatie en financiering van de sport. Op het ‘partnerschap’ van Rijk en
gemeenten is in paragraaf S.2 al ingegaan. Interessant in dit verband is ook de relatie tussen noc*nsf, als vereniging van 76 bonden, en de 380 gemeenten in dit land. Waar voor295
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heen noc*nsf namens de bonden de sportbelangen verdedigde en onderhandelde in
Den Haag, is de vraag hoe het Rijk, de 76 bonden en de 380 gemeenten op lokaal niveau
hun beleid, acties en maatregelen gaan afstemmen. Wellicht kan een regionale ondersteuningsstructuur hierbij dienstig zijn, aansluitend op de structuur die we kennen van de veiligheids- en gezondheidsregio’s.
De afbakening van het begrip ‘sport’ en daarmee ‘de sportwereld’ komt niet expliciet aan
bod in het Sportakkoord. Maar indirect en impliciet speelt deze wel een rol bij verschillende
thema’s in het akkoord. Zo suggereert de titel van het thema ‘vitale sportaanbieders’ dat
de vitaliteit van het totale sportaanbod aandacht behoeft – dus niet alleen van verenigingen, maar ook van commerciële aanbieders (fitnesscentra, evenementenorganisatoren,
klimhallen, sportscholen, zzp’ers die bootcamps aanbieden in het park, enz.). De in het
Sportakkoord besproken maatregelen en te monitoren indicatoren betreffen echter vrijwel
alleen verenigingen. Het is misschien ook de vraag wat de overheid kan en mag doen als
het gaat om de vitaliteit van bedrijven, en of het niet eigen is aan ‘de markt’ dat bedrijven
die het niet redden opgeheven worden. Punt is dat de titel van het thema een brede benadering van het begrip sport/de sportwereld suggereert (al het sportaanbod), terwijl vervolgens in de uitwerking de meer ‘traditionele’ spel geënte verenigingssport en daarmee een
beperktere opvatting van sport centraal lijkt te staan.
Ook voor de andere thema’s geldt dat het Sportakkoord expliciet of impliciet over de op
spel geënte verenigingssport gaat. Alleen bij het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ lijkt deze thematiek ingebed in een bredere zorg over de teruggang in motorische
vaardigheden en fitheid van de jeugd, en wordt buiten de verenigingssport ook het bewegingsonderwijs in beeld gebracht. Bij het thema ‘duurzame sportinfrastructuur’ wordt
gerefereerd aan de beweegvriendelijke omgeving en het openstellen van sportaccommodaties. Daaruit spreekt een ‘brede’ benadering van sport, maar ook hier geldt dat het
merendeel van de geformuleerde ambities en voorgestelde maatregelen betrekking heeft
op met publieke middelen gesteunde accommodaties ten behoeve van de verenigingssport.
In het Nationaal Sportakkoord is dan misschien geen sprake van een heldere afbakening,
maar wel van een duidelijke focus op de traditioneel georganiseerde sportbeoefening. Misschien is deze focus voor de hand liggend als men zich realiseert welke drie partijen het
Sportakkoord hebben getekend. Zij hanteren ogenschijnlijk een vrij brede benadering van
sport, maar lijken elkaar op het niveau van de maatregelen en concrete inzet van middelen
toch vooral gevonden hebben in een afbakening van sport als op de spel geënte verenigingssport.
De belangrijkste ambitie die is opgenomen in het Sportakkoord betreft het inclusief
sporten en bewegen: het moet voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur,
beperking of afkomst, mogelijk zijn om te genieten van het plezier dat sporten en bewegen
kunnen geven. Het accent in het Sportakkoord ligt daarmee vrij duidelijk op ‘sport als
doel’, waarbij positieve neveneffecten worden verondersteld, maar niet als sturend of leidend voorop worden gesteld of worden benadrukt om (de uitgaven aan) het sportbeleid te
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verantwoorden. De maatschappelijke betekenis van sport wordt zo vooral op een indirecte
manier vergroot. Voor zover er neveneffecten van sport- en beweegdeelname zijn op
sociaal, economisch, ruimtelijk of internationaal terrein, worden die logischerwijs ‘vanzelf’
groter als meer mensen op een intensievere manier aan sport en bewegen deelnemen.
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Summary and discussion
Report on sport 2018
Hugo van der Poel (Mulier Instituut)
The series of Report on Sport (Rapportage Sport) began in 2003 at the request of the Sports
Directorate of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (vws). The last edition was
published in 2014. This sixth Report on Sport is edited by the Mulier Institute (mi) and the
Netherlands Institute for Social Research (scp) in collaboration with a number of research
institutes.
The Report on Sport aims to bring together and describe the sports statistics and monitoring
activities in the Netherlands in the various areas of sport, and to use this as a basis to
ascertain the direction in which sport is developing at a national level. Chapters 2 to 8
inclusive of the report describe trends and developments; the emphasis in these chapters is
on new statistics and developments covering the period 2014-2018, although to maintain a
long-term perspective we have tried where possible to present data series going back as
far as 2000. This information is supplemented in chapters 9 to 12 by a focus on the societal
significance of sport from a social, economic and spatial planning perspective, as well as
for international and trade relations. While a number of these chapters also describe
trends and developments, the principal focus is not so much on the trends as such as on
the question of what we know about the societal significance of sport.
The main long-term developments which emerge from the existing sports statistics are
brought together in section S.1 in a list of key indicators. These key indicators provide a
broad picture of developments in sport. The list is based on the report ‘Strengthening the
sports data infrastructure’ (Versterking data-infrastructuur sport) (Tiessen-Raaphorst & De
Haan 2012), with further detailing by vws in collaboration with sports research institutes. In
section S.2 we formulate a number of challenges facing (the world of) sport in the Netherlands based on the developments observed in this report as well as insights garnered from
other recent publications, in particular foresight studies on sport and public health. In section S.3 we reflect on the significance of sport for society. Finally, in section S.4 we present
our findings based on the design and content of the National Agreement on Sport (Nationaal Sportakkoord).
S.1

Key indicators for sport: a predominantly stable picture

The dominant picture is one of little change in the Dutch sports landscape. Table S.1 shows
limited changes in four key indicators: a slight reduction in antisocial behaviour by those
participating in and attending matches and contests; a rise in the number of injuries per
1,000 hours spent playing sport; and slight falls in the employment rate in sport and the
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number of minutes spent teaching pe in primary schools. The rest of the indicators show a
stable picture over the last ten years. However, it is worth adding a number of caveats to
this finding.
First, it is uncertain whether the observed stability is despite or because of the policy on
and investments in sports facilities, stimulating sport and elite sport. It may be that we
would have observed different developments if the government had not pursued a specific
sports policy. Which of these two options is the correct one is not easy to determine, as
illustrated by the review of government policy on sport in the period 2010-2016 carried out
by aef (2017). What is certain is that sports policy is not the only factor influencing sports
participation; demographic, economic and societal developments also play a role. When it
comes to elite sport, the international competition also has an impact.
Second, the key indicators give an average picture for the whole population, for all regions
in the Netherlands and for all branches of sport together. The key indicators are presented
in digital format at www.sportenbewegenincijfers.nl; where indicators are based on population surveys, it is possible to break them down by background characteristics. It then
becomes clear that there are wide differences in engagement in sport between, for example, those with a higher and lower education level, or by age or migration background.
Third, the finding ‘stable’ is surprising in some cases. For example, there has been virtually
no change in the key indicators for pe, whereas this has been the focus of much (political)
attention, partly because of clear indications that children’s motor skills are developing less
well than a few decades ago. A stable rate of participation in sport in an ageing population
is equally remarkable. Older people participate in sport less than young people, mainly due
to health problems. Evidently, however, the participation in sport by both young and older
people is rising to such a degree that it compensates for the anticipated decline due to
population ageing. Although the share of the population who are members of a sports club
is stable, according to Statistics Netherlands (cbs) there has been a slow but steady decline
both in the number of sports clubs and in the total membership of clubs and associations
that are affiliated to the Dutch sports federation noc*nsf (Dutch Olympic Committee*Dutch Sports Federation). This means that organised sport is losing ‘market share’ in
the total sports landscape, which in addition to sports clubs consists of various forms of
sport that are organised differently, are not organised or are offered commercially. A final
example is that the performance of Dutch elite athletes is reasonably stable and high. In
recent years, however, this has been accompanied by an increase in the contribution by
central government to elite sport and the targeting of the available resources on an ever
more select group of sports, namely those which have the greatest chance of delivering
medal success. At the same time, support among the Dutch public for the policy on elite
sports is waning, as is the appreciation of and pride in Dutch sporting achievements. Here
again, the stable picture masks a number of changes, which could influence the score on
the key indicators in the future.
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sportinjuries

physical activity and
sedentary behaviour

pe

Table S.1
Key indicators for sport

risk of injury

sedentary behaviour

number of injuries per 1,000 hours of sports
participation in the population aged 4-79 years

share of the population aged 4 years and older
who engage in sufficient physical activity based on
the Physical Activity Guidelines (Beweegrichtlijnen)
2017
number of hours spent sitting per day by the
population aged 4 years and older

total minutes’ pe per week in secondary school,
averages per week per school year across all school
types, except 6th school year (only pre-university
education)

pe (secondary school)

physical activity

total minutes’ pe per week in primary school

definition

pe (primary school)

key indicator

2.0

8.7 hours

increase

-

stable

stable

1st school year: 146 min.
4st school year: 96 min.
6st school year: 59 min.

47%

slight fall

trend

groups 1-2 113 min.
groups 3-8 89 min.

current figure
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matches and events

top-ten ambition

sports participation and
club membership

Table S.1
(Continued)

share of the population aged 6 years and older
who are members of a sports club

club membership

safe sports climate –feeling
safe

share of those aged 12 years and older who play
sport and/or attend matches monthly who usually
feel safe in and around matches and events

position of the Netherlands in the international
medal rankings, Olympic sports

share of the population aged 6 years and older
who take part in sport 12 times a year and so meet
the rso (Sports Participation Guideline) norm.

sports participation 12 times
per year

international medal table

share of the population aged 4 years and older
who take part in sport once a week or more

definition

weekly sports participation

key indicator

75%

9th position

31%

70%

57%

current figure

stable

fluctuates, stable
since 2015

stable

stable

stable

trend
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sports economy

Table S.1
(Continued)

share of the population aged 12 years and older
who are active as volunteers in sport at least once
a month
Gross Domestic Product (gdp) deriving from sport
as a share of total gdp

absolute employment volume in sport

volunteering

Gross Domestic Product from
sport

employment in sport

sports participation via media
share of the population aged 6 years and older
who follow sport weekly via media

share of those aged 12 years and older who play
sport and/or attend matches monthly who have
experienced or witnessed antisocial behaviour in
sport during the last 12 months
share of the population aged 12 years and older
who attend sports matches/events monthly

safe sports climate antisocial behaviour

sports participation through
attendance

definition

key indicator

90,000 fte

1%

10%

59%

20%

34%

current figure

fall

stable

stable

stable

stable

slight fall

trend
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b

a

score (five-point scale) for the public space for the
opportunities for people to take part in sport and
physical activitya

activity-friendly environment

share of those aged 15 years and older who play
sport weekly who report that they have used
performance-enhancing substances in the last
yearb

density of sports facilities per 10,000 inhabitants

sports facilities

performance-enhancing
substances

share of the population aged 12 years and older
who are satisfied with the local sport and physical
activity provision

definition

satisfaction with sport and
physical activity provision

key indicator

0.7%

2.61 per 10,000
inhabitants

21.1

86%

current figure

-

stable

stable

stable

trend

The index is made up of six elements: sports facilities, play and activity facilities, play and activity centres, travel infrastructure, outdoor space and distance to
facilities.
These may be either doping agents (e.g. anabolic steroids and epo) or sports dietary supplements (e.g. supplements containing creatine or protein).

prevalence of doping in
grassroots sport

sport and physical activity
provision

Table S.1
(Continued)

Finally, we should note that ‘stable’ tells us nothing about ‘good’ or ‘bad’, or about ‘large’
or ‘small’. For example, satisfaction with the provision of sports and activity facilities in the
Netherlands is very high – so high in fact that there is more scope for it to fall than to rise
further. It can then be regarded as quite an achievement that this satisfaction remains stable at this high level. A comparable reasoning applies for the achievements of Dutch elite
athletes and for sports participation. Conversely, the indicator ‘sedentary behaviour’ is also
high, including by international standards, at an average of 8.7 hours per day. For this indicator, a good performance would be achieving a downward trend in the number of hours
spent sitting each day. In short, the way stability should be interpreted for the different
indicators varies depending on the context in which the underlying values are established.
S.2

Challenges for sport

The ‘Sports Policy Review’ (Beleidsdoorlichting Sport) (aef 2017) shows that it is very difficult
for several reasons to say anything about the (causal) relationship between the identified
trends and the policy pursued, and therefore about the effectiveness of government policy
during the period studied, 2010-2016. Two important reasons for this are the absence of
clearly defined objectives and the lack of insights into the operative mechanisms. A further
challenge for measuring the impact of interventions in the social domain and/or aimed at
bringing about behavioural change is to isolate the impact of policy measures from other
forces that influence the achievement of the envisaged goal. Particularly where that goal
involves bringing about a change in behaviour (in this case, increasing the participation in
sport and physical activity) over a longer period, this is virtually impossible. This does not
apply for the policy on elite sport: the ‘top ten ambition’ is clear and measurable, and international comparative research on the factors that explain the relative success of countries
at elite sport level has led to a good understanding of the determining factors.
This Report on Sport is not a policy review. To a much greater extent than in policy accountability documents, the importance of this report lies in placing items on the policy agenda. If
we review the trends in sport, a number of developments stand out which warrant attention and which may require new or modified policy. Because the trends appear fairly stable,
as stated earlier, in this concluding discussion we try to look at the social developments
‘behind’ those trends, drawing on insights from the Sport Foresight Study (Sport Toekomstverkenning) (Van Bakel et al. 2017) and the Public Health Foresight Study (Volksgezondheid
Toekomstverkenning) (rivm 2014). We cite four developments which warrant attention in the
form of ‘challenges for (the world of) sport’. The first two challenges stem from societal
developments confronting sport; the last two are related to developments in sport itself.
Demographic trends
A first challenge for sports organisations and sports policy, which we can distil from the
trends and foresight studies, relates to finding answers to demographic trends, such as the
influx of people with a migration background, the growing differences in the population
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profile in the Randstad (the densely populated conurbation in the west of the Netherlands
comprising the major cities Amsterdam, Rotterdam, Utrecht and The Hague) compared
with the other Dutch provinces, and the ageing of the population. Over the next two decades, the number of people in the Netherlands aged over 65 is set to increase by 200,000
per year (an average of 500 per municipality), resulting in a total of 4.8 million over-65s in
2040. The Public Health Foresight Study (Volksgezondheid Toekomstverkenning)
(www.vtv2018.nl/) posits a life expectancy of 86 years in 2040 and a tripling of the number
of people aged over 90 to 340,000. The number of single over-65s is projected to rise by
almost 90% to 1.73 million, and the number of lonely over-75s by 700,000 to 1.3 million.
That is an average annual increase of 75 per municipality. At present, one in seven members of the Dutch population are aged over 65; in 20 years’ time that will be one in four.
In some parts of the country this ‘grey pressure’ will be even higher, with one in three
inhabitants being aged over 65 in 2040. By 2040, 54% of the population (9.8 million people) are projected to have one or more chronic illnesses; if long-term conditions are also
included, the figure rises to 12 million (66%).
These figures imply that the Netherlands is on the cusp of an unprecedented demographic
‘transition’ as members of the post-war birth cohort retire or approach retirement. The
‘grey pressure’ is set to accelerate, and the population increase in the coming years will be
due entirely to the influx and family reunification of migrants, largely of non-Western
origin. Since age, migration background and education are closely correlated with sports
participation and preferences (the ‘demand’ for sport; see www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren), these demographic trends will require a good deal of adaptation of organisations and policy in relation to sport (the ‘supply’ of sport).
How are sports clubs and fitness centres, swimming pools and providers of running events
dealing with the ageing of the population and of their own members? What are thesports
preferences of people with a non-Western migration background and how can providers
respond to this? Will new forms of ‘dedicated’ sports provision (Ghanaian and Eritrean
football clubs, fitness centres for women, ‘pink’ tennis clubs, rollator racing) develop,
and/or will we see providers with a more ‘mixed’ membership? Questions such as these are
not new, but they will become more important as they occur on a growing scale, probably
leading to a further increase in the internal differentiation of the sports landscape.
The idea of the ‘phase of life approach’ appears to fit in with this greater internal differentiation in sport. Sport is not only something for or practised by young people, but is for
people of all ages and in all phases of life and with all kinds of different backgrounds. This
has been said for a long time, but as the participation in sport and physical activity increases among groups who lag behind in this regard, there is a great deal to be gained by tailoring the sports provision more closely to the differences in motives, capacities, disabilities
and perceived obstacles in the different phases of life. It is for example important to
develop a sports offer that is attractive for older people whose working career is behind
them and who have some degree of mobility and/or health impairment. The phase of life
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approach is an example of a target group approach as recommended in the Sports Policy
Review (Beleidsdoorlichting Sport) (aef 2017) as a way of increasing the effectiveness and efficiency of sports policy.
Given the wide local differences in demographic developments, it is increasingly important
for an effective sports policy to have an understanding of the local situation, to see which
groups lag behind in participation in sport and physical activity, what the obstacles for
them are or will be, what their preferences are and how the provision can be tailored
accordingly. Naturally, the market is also doing this. Local authorities in the Netherlands
have a particular role to play in providing or supporting sports provision which the market
is not providing, or not to a sufficient degree.
Organisation and funding
A second challenge concerns the organisation of sport in the Netherlands, and as a corollary to this, the funding of sport, in which several public authorities, sports organisations
and commercial operators have a variety of roles and interests. Those involved in the
world of sport are very aware of this challenge. Both the National Agreement on Sport
and the programme of the Dutch Sports Council identify challenges in these areas and
research is being initiated on this. We refer to ‘steering issues’, with money being the main
steering instrument in many cases - hence the simultaneous focus on the organisation and
funding of sport here. There are of course other steering instruments, such as legislation
and regulations, which we will come to shortly. We see at least three key ‘steering issues’:
the relationship between elite and grassroots sport, the relationship between government,
sport and the business community, and the relationship between central and local government.
The first steering instrument concerns the question of the right distribution of money and
attention between grassroots and elite sport or, formulated in slightly broader terms, how
to shape the ‘sports pyramid’. Grassroots sport forms the base of that pyramid, with processes of selection, talent development and competition supporting the tip in steadily
ascending order. This cuts across the whole of sport: within sports facilities and halls in the
distribution and timetabling of hours for ‘recreational’ and ‘talented’ sport, and within
sports clubs in the division of attention between ‘the first team’ and the rest. Within sports
organisations the question is how the resources for the elite sports programme should be
distributed, including talent development, organisation of elite sporting events and support for sports clubs. noc*nsf has to decide how best to distribute the available resources
among the 76 sports organisations which make up its members.
The ‘focus policy’ of noc*nsf means that hard choices are made for those branches of
sport and sports organisations which ‘guarantee’ success in terms of contributing to the
‘top ten ambition’. That is a different focus from encouraging sports participants in general
to develop their talents and helping sports organisations to develop a ‘pyramid’ within
their sport, regardless of the chances of winning medals at European and World Cham306
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pionships or the Olympic and Paralympic Games. It is an undisguised rational choice to join
as effectively and efficiently as possible in the ever fiercer global struggle for medals, ignoring any thought of a ‘proportional’ distribution of lottery and sponsorship funding across
the different branches of sport, or any notion of ‘solidarity’ between ‘strong’ and ‘weak’
sports organisations. Additionally, this focus policy also raises questions regarding the nurturing of talented athletes to become elite athletes. How wise is it to invest money in
developing talent in non-focus sports such as korfball, wrestling, ice hockey or basketball?
And is the idea of a pyramid still a realistic image, in which talents progress through the top
of the national rankings into international competition? Which tennis player reaches the
top of their sport through this system? What can the ladies’ handball team and the ‘Orange
lionesses’ teach us, with virtually all their members playing in foreign competitions? And
finally, how much awareness is there within grassroots sport that it forms ‘the basis’ for
elite sport? The main growth in grassroots sports is occurring in forms of sport which are
organised differently, not organised at all or commercially organised, and which evidently
appeal more to the motivations of today’s sports participants and/or throw up fewer
obstacles with a more flexible offer in terms of times and types of sport, without imposing
obligations to do something in return, such as working in the bar or volunteering. These
are not necessarily the same sports as is focussed on with elite sports. Should sports clubs
and facilities such as swimming pools and ice rinks decide to compete with these other
providers and offer more flexible forms of grassroots sport, with more emphasis on health
and socialising? Or should they go in the other direction and focus more heavily on the
actual sport content of their offer and the associated (hours for) training, selection and participation in competitions?
A question which frequently arises is whether it makes sense to try and make these judgements within a single administrative organisation or whether ‘elite sport’ should be a separate entity from grassroots or amateur sport, so that it can focus more on achieving its own
targets. Football is one sport which is already well on the way to this situation, with a
‘football business’ existing alongside amateur football, with professional football organisations, a privatised training system for talented prospects, more and more football academies, a paid competition, its own income from sponsorship and media rights, more or
less commercially run stadiums, etc. An elite sport ‘business’ is also emerging in other
sports, such as darts, tennis and skating, but the various federations appear to be still looking for the best way to coexist with these commercial variants of their sport.
A second ‘steering issue’ concerns the relationship between the government, sport and the
business community. It is a striking development with central government spending on
elite sport growing sharply while at the same time public pride and appreciation of elite
sport is diminishing. What is the public interest (‘goal’) of elite sport which justifies this
public expenditure on elite sport, and in particular the sharp rise in that expenditure in
recent years? And if that interest is clear, how can the government direct the way the
resources are spent and the deployment of measures in order to achieve that goal? At
present, the ‘top ten ambition’ lies at the heart of the sports policy pursued by central gov307
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ernment, which is in reality adopting the focus policy of noc*nsf by making available the
necessary funds to that organisation. Who is steering whom here?
The Sport Foresight Study points to the growing international competition for a place in
the top ten in the medal rankings: other countries are bigger, are becoming wealthier and
are developing the same ambitions as the Netherlands. How long will the Netherlands be
able and willing to hold on to its ‘top ten ambition’, and more particularly to allow the government spending that funds this ambition to continue rising? If the focus policy implies
that talent development and international elite sport are in reality only achievable in a few
selected branches of sport, and the Dutch public are less proud and attach less value to the
achievements of the selected athletes, ‘putting the Netherlands on the map’ then appears
to be the only remaining legitimisation for continuing with the elite sports policy. To what
extent is this in the interests of the Netherlands, and to what extent does it benefit business and media organisations? What constitutes an appropriate steering model here and
an appropriate distribution of the costs?
How commercially attractive a particular form of elite sport is depends largely on the number of ‘followers’ (including through the newspapers and social media); the more followers, the more opportunities there are for advertising, marketing and selling merchandise.
For these commercial operators, sport is a means of drawing attention to the advertising
or branding of a particular brand of soap, car or beer. Globalisation, and in particular the
deregulation of gambling policy, also makes it attractive to organise matches and contests
on which people can bet. Formula 1 races and skating competitions in Gulf States are in
reality part of the ‘entertainment industry’. This begs the question of whether governments should be willing or even allowed to be involved, and if so, with what aim in mind:
are we talking about sports policy here, or more generally about a market regulation policy?
The relationships between public authorities, sport and business are also changing in
grassroots sport. European regulations and pronouncements by the Court of Justice of the
European Union make it increasingly desirable for the government to be explicit about the
public interest of sport. The point of departure in Europe is the market, not the public
interest. Unless explicitly defined and laid down otherwise, sport is a product or service like
any other and is therefore subject to the rules governing the free European market for
goods, services, labour and capital. The Dutch Public Enterprises (Market Activities) Act
(Wet markt en overheid) for example regards the government as a market operator, which
must not ‘distort’ the market with public provision. As a ‘market operator’ the government
must as a minimum charge the total cost price. This means that the cost of hiring playing
fields and sports halls rises and access to swimming pools becomes more expensive. Only
where sport and the provision of sports facilities is deemed to be a service of general economic interest (sgei) is the government permitted to provide them as a public service. To
do this, it must demonstrate that the sports provision concerned will not be made available by the market. One problem with this ‘merit goods’ approach, such as providing the
opportunity to practise sport, is that, while facilities are created, they may not be sufficient
in the eyes of a (democratically elected and controlled) government. But when is some308
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thing ‘sufficient’, and what is the public interest that justifies the government (as with education and healthcare) providing additional facilities? It is likely to require new court rulings
before it becomes clear how far the ‘merit goods’ argument extends (enabling the government to continue supporting sport) and where the commercial interests begin.
A third ‘steering issue’ concerns the relationship between central and local government.
That relationship appears to be becoming closer. In many other policy domains, central
government is decentralising and devolving tasks and powers to local authorities. When it
comes to sports policy, central government, local authorities and those involved in sport
are signing up to a National Agreement on Sport to provide a common direction and
implementation. It is interesting in this regard to see that, for the first time in half a century, central government is devoting attention to sports facilities. Until now, these have
formed part of the ‘municipal autonomy’; they still are, but, because ‘Brussels’ has decreed
that providing opportunities to practise sport may no longer be taxed (with vat at 6%), in
turn meaning that the vat paid on the purchase of resources and services to facilitate
sports participation can no longer be reclaimed, it has become apparent that this vat differential effectively means that central government is contributing around 240 million
euros per year to the development and maintenance of municipal sports facilities. As central government neither had nor has any plans to cut back on this contribution, a compensating amount of 240 million euros has been added to the sports budget of the national
government. Two schemes are in place to ensure that this money ultimately becomes
available for a ‘sustainable sports infrastructure’. Expressed in monetary terms, this attention for sports facilities has come ‘out of nowhere’ to develop into the most important
theme in government sports policy (which from January 2019 will have a total budget of
just over 400 million euros), and from a topic on which no policy was pursued to one
where some national steering is possible. This is reflected in the National Agreement on
Sport, which is aimed at sustainability, accessibility and optimisation of the distribution
and operation of sports facilities. The proposed creation of a national expertise platform
on sports facilities is a good example of how, whilst retaining the municipal autonomy,
some ‘national policy’ can have added value in areas such as coordination, knowledge
development and knowledge sharing.
But while central government is showing greater involvement than previously in municipal
policy on sports facilities, just as it does through the scheme for neighbourhood sports
coaches, at the same time local authorities are being called upon to lead, coordinate and
promote the sports policy. This is also the view expressed in the report by the Dutch Sports
Council ‘The fun of physical activity’ (Plezier in bewegen) (Nederlandse Sportraad et al. 2018),
in which the three councils argue that increasing the amount of physical activity taught in
schools should not only be a matter for schools themselves, but should also be shaped in
local collaboration. In this relationship, too, the question is who is steering whom. It
appears that sports policy is primarily a matter of ‘local control’, with central government
creating the frameworks and overseeing coordination, bringing parties together and ensuring the development and sharing of knowledge.
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Sport as an end or sport as a means
As a form of play, sport is something of an ‘island’, separate from daily life and (increasingly important in this age) from the market. In Homo Ludens (1997 [1938]), the standard
work on the role of play in culture and society, Johan Huizinga describes play as a free
activity which has its own system (rules), carves its own place in space and time and creates
community ties, enabling it to take place more or less outside people’s normal everyday
lives. By highlighting the ‘free’ character of play, Huizinga emphasises its non-instrumental
nature: people have an urge to engage in play (‘intrinsic motivation’), but there is not a
need or duty to do so (‘extrinsic motivation’). Huizinga goes even further by warning
against linking material interests to play: that opens the door to all kinds of ‘false play’,
abuse of play for unrelated purposes and ultimately the decline of play as a free and creative activity. Clearly, Huizinga would have difficulty with the perspective of the ‘societal significance or impact of sport’, or in other words the targeted use of ‘sport as a means’ to
achieve goals that lie outside sport. He is not the only commentator, nor the last, who
wrestles with the relationship between ‘sport as an end’ and ‘sport as a means’, and
reflecting on this relationship is accordingly the third challenge for sport and those
involved in it.
The Sport Foresight Study (Van Bakel et al. 2017) presents four perspectives from which to
consider the future of sport. One of these perspectives is ‘United through Friendship’. This
perspective stresses the social character of sport (Huizinga’s ‘community ties’) and comes
closest to the notion of ‘sport as an end’. The perspective ‘Feel fit’ focuses mainly on the
health benefits of sport and therefore on using sport as a means to an end. An interesting
aspect of the Sport Foresight Study is that it also looks at the interaction between the different perspectives, considering how focusing on one perspective impacts positively or
negatively on the other perspectives. It stems from this that focusing on ‘Feel fit’ does not
automatically contribute to boosting the collective performance of sport through clubs.
‘Working on your health’ is after all something that people can also do – and often more
efficiently and effectively – by running in the public space or visiting a gym. Conversely, a
maximum focus on sport practised through clubs is felt to have a (slightly) positive impact
on health, because people involved in most kinds of club-based sport are engaging in
physical activity.
Participation in sport through sports clubs based on the ‘play’ perspective is stagnating in
the Netherlands, partly due to the demographic developments outlined earlier. The growth
in the share of the Dutch population with a migration background and the number of older
people is leading to an increase in the size of groups which on average participate less in
club-based sport. There is a danger in ‘traditional’ or ‘organised’ branches of sport of a
self-reinforcing negative spiral emerging if traditional forms of competition and organisation are adhered to strictly. Every form of competitive sport needs a certain minimum
scale. When member numbers are low, it is more difficult to form teams with equivalent
players, and it is necessary to travel further to find well-matched opponents. Longer travel
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distances and imbalanced teams and competitions make participating in competitive sport
less appealing, causing people to drop out, thus making it even more difficult to put
together good teams, and so on. This problem is clearly apparent in sports such as handball, korfball and table tennis.
The Sport Foresight Study argues that club sport and elite sport will not automatically benefit from (strengthening) the health perspective. On the other hand, growth in play-based
club sport will deliver positive side-effects in the form of health gains and a stronger basis
for elite sport. In this sense it is striking that, where the emphasis in Dutch government
sports policy in recent years appeared to lie on using sport as a means, the new Minister of
Sport, Bruno Bruins, places enjoyment of sport (the ‘intrinsic motivation’) at the heart of
policy, and that this has become the guiding theme running through the National Agreement on Sport. This is in fact entirely in line with the ‘Sports Agenda 2017+’ developed by
noc*nsf, which has for some years emphasised the pleasure of practising sport. The
National Agreement on Sport devotes virtually no attention to economic or societal
effects. The ambition is that everyone should be able to enjoy practising sport in his or her
own way (‘inclusive sport and physical activity’). The proposed measures (‘the policy’)
relate not so much to achieving certain effects (e.g. through ‘effective interventions’) as to
improving the parameters to enable everyone to engage in sport. We will return in section
S.3 to this relationship between sport as a means and sport as an end.
Definition of ‘sport’
Attempts to define what constitutes sport are anything but new, and are regarded by many
as tiring, unproductive and/or insoluble. There is a preference for ‘parking’ this fourth challenge outside the framework of (policy) practice, as a subject on which scientists can
expend their academic energies (e.g. Crum 1991; Steenbergen 2004). Yet it is difficult to
deny that the conceptual vagueness of the concept ‘sport’ has an influence on sports policy
and practice. The Court of Justice of the European Union (ecj 2017) has for example ruled
that bridge is not a sport, because it does not have a physical component. By implication,
the Court would probably also not be willing to regard activities such as chess and draughts
as sports, and it is anybody’s guess what the Court would think of ‘sport fishing’ – all activities which are nonetheless recognised as sports/sports organisations by noc*ncf. This
Court ruling, motivated by a particular view of what is and is not classed as sport, has practical consequences. The fact that providing the opportunity to practise sport may no longer
be subjected to vat, for example, means that providing opportunities to engage in ‘mind
sports, or in any event bridge, must be subject to vat. And can bridge still be eligible for
grants intended to stimulate participation in sport?
The ‘theoretical’ discussion of how to define sport is also reflected in policy practice in relation to the emergence of new forms of sport. An interesting case in point here are e-sports:
when does a computer game become a sport? Is it eligible for grants intended to promote
sport? And is ‘sports regulation’ (e.g. rules on doping and the exemption from vat men311
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tioned earlier) applicable? When is a new sport taken into account in calculating the total
participation in sport? Is it possible that the sports participation figure is stable because we
are including more and more activities (yoga, boot camps, beach volleyball) in it? And what
happens to this participation figure (especially among older people) if we leave out mind
sports?
The dilemma that presents itself here can be outlined as follows. Either we regard sport as
a particular kind of play, namely one which involves a ‘physical activity component’, in
which case it is not necessary to add the epithet ‘and physical activity’, because it is already
inherent in the word ‘sport’. This would mean that some physical activities such as fitness
training, running, cycling and yoga, would fall outside this definition of sport because the
play element is lacking; the same applies for mind sports, because there is no physical
component. Or we apply a definition of sport which includes activities such as bridge and
chess and does not necessarily imply a form of ‘physical activity’. In that case, adding the
epithet ‘and physical activity’ is not superfluous because it is not inherent in the definition
of sport. But which forms of physical activity should then be included and which should
not? And on what grounds will sport then be defined in relation to the broader concept of
‘play’? In practice, the second definition of sport (and physical activity) is almost always
applied, following the analogy of the ‘expanding family’ as used by Crum (1991). More and
more new activities are then generously included in the family of sport and physical activity
which resemble or stem from existing forms of sport and physical activity or which share a
number of characteristics with them. As a result, we see an ever more varied and expansive
sports landscape develop.
This proliferation of sports increases the internal differentiation in the sports landscape
and makes it increasingly difficult to determine the significance or impact of sport: the economic, social, health and spatial effects of yoga are different from those of amateur football, professional cycling, kite surfing, airsoft, sport fishing and bridge. To measure effects
such as these, it is key to ascertain the operative mechanisms within and of specific activities, and the generic notion of sport becomes less and less important. But defining sport is
important when the question of whether or not an activity can be classed as a sport determines whether the sports organisation concerned is able to affiliate to the noc*nsf, or
whether the rules on doping apply to it, or whether it is possible to apply for grants to help
build a facility to house it, and whether it can escape the European rules on market forces.
It is not impossible that it will ultimately prove necessary to pass a Sports Act to define and
enshrine the special (play-based) nature of sport. Such a law would have to specify the
parameters of what is classed as sport and what is not, and the apparently ‘academic’ discussion about the definition of sport would acquire material consequences.
In section S.4 we confront these four challenges with the themes from the National Agreement on Sport. Before doing so, in the next section we offer a brief reflection on the significance of sport.
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S.3

The significance of sport

The motive to take part in sport and the effect or significance of doing so can be related,
but that is not necessarily the case. While the effect on their health is the main motive
given by most people for engaging in sport and physical activity, there are also people
whose main motivation is different, such as being outdoors, relaxation, the opportunity to
socialise, pitting themselves against others, pushing their own boundaries. Yet people who
play golf for the socialising and to be outdoors may also experience the unintended sideeffect of health benefits.
Reasons for taking part in sport will normally be positive (to become healthier, relaxation,
etc.), but the side-effects of sport need not be so positive (e.g. injuries, creation of waste
and parking or noise nuisance). We focus on the societal, economic, spatial and international value of sports. An interesting question here is which form of sport generates the
most (positive and negative) side-effects. It is plausible that the societal significance of
grassroots sport is greater than that of elite sport, because (many) more people participate
in it and there is a wider range of (side-)effects. It is however equally plausible that sport in
which people participate based on the ‘play’ perspective (club sport with a competition
element) generates both the widest array of positive as well as negative side-effects. An
example is an amateur football club: all the positive and negative societal, economic and
spatial (side-)effects are actually or potentially present here. Fewer effects can be observed
in professional football and the Dutch national team (as a form of elite sport); the main
effects here are economic – top-class football is a sector which creates both income and
employment. This sector is probably also of some significance in international relations,
though this is difficult to demonstrate and its extent is limited. The same applies for its
effects in the social, health and spatial domain. If we compare amateur football with fitness training, the latter will have greater health effects, if only because twice as many people participate. On the other hand, the spatial impact of football is greater, and probably so
are the social effects.
Against the backdrop of the relationship between ‘sport as an end’ and ‘sport as a means’
(see section S.2), it is also important to stress that the participant’s motive need not coincide with the appreciation of his or her participation by a third party. Someone who buys a
pair of tennis shoes does so in order to be able to play tennis – that is their motive –
whether for relaxation, to be outdoors or to pit themselves against others. The purchase
will in any event not have been intended to help the sports shop generate sales or to contribute to the sports economy. Yet these are nonetheless effects, albeit unintended, of the
buyer’s desire to play tennis. As a corollary to this, it should be clear that the majority of
the social, economic and spatial effects described are in essence unintended side-effects of
the participation in sport and physical activity. Only the health effects and, to a lesser
extent, social effects such as a sense of belonging, socialising and bonding with others, frequently coincide with the reason for playing sport.
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All in all, it could be said that ‘the’ societal significance of sport goes far beyond that
‘intended’ by the participant themselves. The goal of the participant (health, relaxation) is
simultaneously a means for one or more other parties. For example, the goal of the tennis
player of experiencing pleasure from playing tennis can be seen by the government as a
means of promoting health, and for the retailer in the sports shop as a means of boosting
revenue. Huizinga regarded and appreciated play as a ‘free activity’. In ‘false play’, the participation is driven by a need or compulsion that serves the interests of others, such as
governments and commercial companies. However, there is no question of false play if
side-effects occur through the performance of free activities (‘sport as an end’), which are
supported by third parties because of those side-effects (‘sport as a means’). Seen in this
way, ‘sport as an end’ and ‘sport as a means’ are not each other’s opposites, but are two
sides of the same coin.
Few people will participate in sport in order to increase the number of hectares of sports
fields registered in the land-use statistics; in that sense, use of space is a side-effect of
playing sport. But the fact that a piece of land is in use as a football field is not only an
effect of the existence of a club whose members play football on that field; it is also a condition for being able to use it again the following week to train or play a match. This shift in
emphasis is very clear in the increasingly popular concept of ‘activity-friendly environment’
as expressed in the forthcoming Environment and Planning Act (Omgevingswet). This concept is based on the idea that the way the physical space is configured can have a positive
impact on physical activity or, put differently, that people’s propensity to engage in physical activity can be influenced to some degree by the way in which the local environment is
configured. An activity-friendly environment encourages people to engage in physical
activity, just as a safe or positive sporting climate, good availability of training facilities and
low financial contributions have a positive impact on participation in sport and physical
activity. These factors influence behaviour because they change the range of options available and the assessment of ‘easy’ and ‘difficult’ choices, but do not directly impinge on the
character of sport as a ‘free activity’.
In the Report on Sport the societal value of sports are primarily descriptive in nature. They
illustrate the significance of sport, but do not investigate the causality and mechanisms
through which or because of which those effects arise. This is also not the task of a Report
on Sport – though for sports scientists it is an excellent challenge to obtain more understanding of this. Nonetheless, in regard to the social value of sports we permitted ourselves to take a few tentative steps in this direction. It transpires that the literature demonstrates and substantiates the health effects of sport and physical activity, among other
things by comparing large groups of people with each other using more or less standardised outcome measures. In the social sciences, there is still an ongoing debate about
explanatory theories in this context and no unambiguous outcomes of research are available. It is probable that we would arrive at the same conclusion if we were to dive more
deeply into the (explanations for the) economic, spatial and international significance of
sport and physical activity.
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S.4

The themes of the National Agreement on Sport

The signing of the National Agreement on Sport makes Dutch sports policy a ‘modern policy’ in the sense that sport is adopting an approach that is also used in many other policy
domains. In all those cases, signing an agreement implies an acceptance that achieving
policy objectives requires input from many parties, and that working together with a task
distribution that is clear for all is more efficient than engaging in a ‘top-down’ regulated
process with parties working against each other. The three main signatories to the National
Agreement – the world of sport, represented by noc*nsf, local authorities (Association for
Sport and Municipalities/Association of Netherlands Municipalities (vsg/vng)) and central
government (Ministry of Health, Welfare and Sport (vws)) – have come together and taken
a step towards the achievement of shared ambitions with a jointly determined raft of
measures. In the autumn of 2018 the agreements will be broadly translated into working
agreements, specific measures and allocated implementation tasks; time will then tell
what this approach delivers.
On the face of it, sports research institutes and centres of expertise appear to have had
little or no involvement in the National Agreement on Sport. The Agreement proposes
many measures to achieve the formulated ambitions; what is often lacking is substantiation for the deployment of precisely those measures and not others. What are the grounds
for expecting that a particular measure will deliver the desired effect? And how much
understanding is there of the effectiveness of that measure and of the potential for the
occurrence of desirable and undesirable side-effects? Those who compiled the National
Agreement are not to blame for this lack of substantiation of their measures, because the
knowledge required for this is often not available. However, this is a problem that warrants
attention. This could perhaps be a fifth challenge for sport in the Netherlands, and is certainly worthy of an addendum to the National Agreement: how will we ensure that, like the
Climate Agreement and all those other agreements, the National Agreement on Sport can
also be ‘quantified’?
If we go back to the challenges for sport formulated in section S.2 and confront them with
the themes running through the National Agreement (‘inclusive sport and physical activity’,
‘sustainable sports infrastructure’, ‘vital sports providers’, ‘positive sports culture’, ‘mastering physical activity from an early age’, and in 2019 also ‘elite sport that inspires’), a
number of things stand out.
There is a lack of a broader perspective in the National Agreement on the far-reaching
demographic developments confronting sport in the Netherlands, such as population ageing and the influx of (non-Western) migrants (the first challenge in section S.2). Little attention is given to the question of how sport should relate and respond to the rapidly growing
group of older people in Dutch society and the rising average age of club members. This
also applies for the reception of and interaction with the growing group of (non-Western)
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migrants and for the role that sport and sports clubs could play in helping this group to
integrate in Dutch society.
The theme ‘mastering physical activity from an early age’ is aimed at reversing the decline
in children’s motor skills and fitness and the rise in child obesity. The challenge of responding to demographic changes requires that this endeavour be broadened to include all phases of life, and in particular the retirement phase.
The signing of an outline agreement between central government, organised sport and
municipalities is in itself already a way of addressing the second challenge concerning the
organisation and funding of sport. vws, vsg and noc*nsf observe in the National Agreement on Sport that the ‘sports sector is developing rapidly’, that new types of sports providers ‘are entering the market’ and that ‘the sports provision has increased in its variety’,
and announce research into the organisation and funding of sport. The ‘partnership’
between central government and municipalities has already been discussed in section S.2.
Also interesting in this connection is the relationship between noc*nsf, as an association
with 76 affiliated member organisations, and the 380 Dutch municipalities. Where in the
past noc*nsf defended the interests of sports organisations and negotiated with the
national government, it is uncertain how the 76 noc*nsf member organisations and
the 380 municipalities will coordinate their policy, actions and measures at local level.
A regional support structure might be helpful here, linked to the existing structure of
health and safety regions.
The definition of ‘sport’ and therefore of ‘the world of sport’ is not explicitly raised in the
National Agreement on Sport, but indirectly and implicitly does play a role in various
themes in the Agreement. For example, the title of the theme ‘vital sports providers’ suggests that the vitality of the entire landscape of sports provision requires attention – not
just sports clubs, but also commercial providers (gyms, events organisers, climbing centres,
sport schools, self-employed operators offering boot camp sessions in the park, etc.).
However, the measures discussed in the National Agreement and the suggested indicators
to be monitored relate almost exclusively to sports clubs. Questions can perhaps also be
raised regarding what the government can and should do when it comes to the vitality of
commercial operators, and whether it is not simply in the nature of ‘the market’ that businesses which do not survive should fall by the wayside. The point is that the title of the
theme suggests a broad approach to the concept of sport/the world of sport (the entire
sports provision), whereas the central focus in the elaboration of this theme appears to be
more on ‘traditional’ play-based club sport and therefore to imply a more limited interpretation of ‘sport’.
In the other themes, too, the National Agreement focuses explicitly or implicitly on playbased club sport. The theme ‘mastering physical activity from a young age’ is the only
theme which appears to be embedded in a broader concern about the decline in children’s
motor skills and fitness, and in which physical education is brought into the picture outside
the realm of club sport. The theme ‘sustainable sports infrastructure’ refers to the activityfriendly environment and the opening up of sports facilities. This suggests a ‘broad’
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approach to sport, but here again the majority of the ambitions formulated and measures
proposed relate to publicly funded facilities for housing club sport.
While the National Agreement on Sport may not offer a clear definition, then, it does contain a clear focus on traditionally organised forms of participation in sport. This focus may
be logical, given the three signatories to the Agreement. Whilst they appear to adopt a
fairly broad interpretation of sport, when it comes to actual measures and input, their consensus seems to be based mainly on a definition in terms of play-based club sport.
The most important ambition in the National Agreement on Sport concerns inclusive sport
and physical activity: everyone, regardless of gender, sexual preference, disability or origin,
should be able to enjoy the pleasure that sport and physical activity can provide. The
emphasis in the Agreement is thus fairly clearly on ‘sport as an end’, with positive sideeffects being assumed but not held up as guiding or driving principles or emphasised as a
means of justifying the (spending on) sports policy. The increased societal significance of
sport is thus mainly an indirect effect. To the extent that participation in sport and physical
activity generates social, economic, spatial or international side-effects, these will logically
and ‘automatically’ increase as more people participate more intensively in sport and
physical activity.
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