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voorwoord
Willen wij een goede kans maken om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland 
te halen, dan zullen wij daar als samenleving klaar voor moeten zijn. Niet alleen 
onze sportaccommodaties zullen van olympisch niveau moeten zijn, maar de hele 
Nederlandse samenleving. Daarom besloot het NOC*NSF al in 2006 om concreet 
werk te maken van deze ambitie en er een breed maatschappelijk draagvlak voor 
te zoeken. Samen met onder andere de ministeries van VWS, EZ en VROM en de vier 
grootste gemeenten ontwikkelden we het Olympisch Plan 2028. Een plan van aanpak 
op hoofdlijnen dat handvatten biedt voor het voeren van een brede maatschappelijke 
discussie over dit onderwerp. Met als veelzeggend motto: heel Nederland naar  
olympisch niveau.

Wij zijn, als NOC*NSF, trots op dit Plan. Het is een ambitieus en gedurfd plan. Maar wie 
de lat niet hoog durft te leggen, kan het kampioenschap wel vergeten. Het Plan geeft 
de sport een extra dimensie. Want sport is in onze opvatting niet een op zichzelf staand 
fenomeen, maar kan een duidelijke bijdrage leveren aan de oplossing van een aantal 
maatschappelijke problemen waar onze samenleving al jaren mee worstelt.

In dit ‘expertrapport’ nemen wij, als NOC*NSF alvast een duidelijk voorschot via een 
nadere uitwerking van de typische ‘sport’ambities uit het Olympisch Plan 2028. Met 
name onze ambities op het gebied van topsport- en breedtesportontwikkeling, het 
organiseren van internationale (sport)evenementen en de rol die wij voor de media zien 
weggelegd. En we besteden aandacht aan de maatschappelijke betekenis van de sport. 
We hebben aan dit rapport met veel enthousiasme en professionaliteit gewerkt. En we 
vertrouwen erop dat u, die dit leest, er even enthousiast over zult zijn als wij. Met een 
variant op het motto van het Olympisch Plan zou ik hier willen zeggen: onze sport naar 
olympisch niveau.
 
Wij, bij het NOC*NSF, popelen om dit plan ten uitvoer te brengen. Maar dat kunnen we 
niet alleen. En dat willen we ook niet. Daarom roep ik iedereen van binnen en buiten 
de sportwereld op ons hierbij te helpen. De sport is het waard. En onze samenleving 
ook.

Theo Fledderus
Algemeen directeur NOC*NSF
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lEEswijzEr
Dit expertrapport beschrijft hoe NOC*NSF de Nederlandse sport naar een olympisch 
niveau wil brengen. Het rapport geeft inzicht in het cijfermateriaal en de visie die aan 
dit plan van aanpak ten grondslag liggen. We zetten uiteen hoe die koers eruit ziet en 
welke bijdrage de sport hieraan wil en kan leveren. We laten zien waar de Nederlandse 
sport nu staat en waar de sport naartoe kan groeien; op korte en lange termijn. 

Overeenkomstig met het Olympisch Plan 2028 zijn ook in dit expertrapport de jaartal-
len 2009, 2016 en 2028 van groot belang. In 2009 wordt begonnen met de uitvoering 
van de projecten en activiteiten die er voor zorgen dat de Nederlandse sport groeit 
naar olympisch niveau. Gestreefd wordt, dit tot 2016 te realiseren. Dat is dan ook het 
jaar, dat een kandidaatstelling voor de Olympische en Paralympische Spelen overwo-
gen zal worden. Een succesvolle kandidatuur kan uiteindelijk leiden tot Olympische en 
Paralympische Spelen in Nederland; in bijvoorbeeld 2028, honderd jaar na de Spelen van 
Amsterdam.

Het expertrapport omvat twee delen. In deel I van het rapport schetsen we de context 
en achtergrond die geleid hebben tot dit rapport. We beginnen in hoofdstuk 1 met 
een state of the art van de Spelen zelf: wat houden de Spelen in, over welke aantallen 
hebben we het als we het over de Spelen hebben, en hoe is het Nederland tot op heden 
op de Olympische Spelen vergaan. Meer uitgebreide informatie over de Spelen, maar 
ook over alle andere teksten in dit rapport, is na te lezen op de website van NOC*NSF 
(www.nocnsf.nl). Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 2 hoe Nederland er nu voorstaat 
en welke uitdagingen ons land de aankomende jaren te wachten staan. In hoofdstuk 3 
gaan we in op de positie van de Nederlandse sport en hoe deze zich heeft ontwikkeld in 
de laatste jaren. Deel I eindigt met hoofdstuk 4 waarin wij beschrijven wat de maat-
schappelijke betekenis van sport kan zijn. 

In deel II van het expertrapport gaan we in op de concrete inhoudelijke doelstellingen 
en activiteiten om de Nederlandse sport naar olympisch niveau te brengen. In hoofd-
stuk 5 benoemen we de koersbepalende kaders van het rapport: de zes bouwstenen. In 
hoofdstuk 6 beschrijven we meer in detail de ambities die we hebben met ieder van de 
zes bouwstenen en de wijze waarop we die denken te realiseren. Daarbij gaan we tevens 
in op de gehandicaptensport. 

Doelen stellen en plannen van aanpak formuleren, betekent ook nadenken over nood-
zakelijke investeringen en het maatschappelijke rendement daarvan. In hoofdstuk 7 
presenteren we de uitkomsten van een eerste, voorlopige analyse waarin het naar  
olympisch niveau brengen van de sport is doorgerekend op zijn financiële implicaties.  
Een dergelijke analyse is niet eerder gemaakt. De analyse laat zien dat investeren in 
deze ambities loont, en dat de maatschappelijke baten de kosten overstijgen. 
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1.  dE olympischE droom

‘Wij Nederlanders bewijzen steeds weer dat we het 
maximale uit onze mogelijkheden kunnen halen.  
Ik hoop dat het Olympisch Plan iedereen inspireert 
om in kansen en oplossingen te denken.’ 
Pieter van den Hoogenband, Olympisch zwemkampioen

‘In Nederland zitten nu mensen met toekomstvisie uit totaal 
verschillende disciplines samen om tafel. Zij ontwikkelen nieuwe 
ideeën om zaken te verwezenlijken. Daar profiteert het hele land 

van, maar zonder Olympische ambitie was dat niet gebeurd’.
 Jacques Rogge, voorzitter Internationaal Olympisch Comité



Het ontstaan van de moderne Olympische Spelen
Pierre de Frédy, Baron de Coubertin is een zeer actief sportman en beoefent zoals veel 
adellijke personen uit zijn tijd boksen, schermen, paardrijden en roeien. Opgeleid als 
historicus en pedagoog is hij van mening dat sport een sterke morele waarde heeft. 
Sport is volgens De Coubertin het ideale middel om mensen en landen dichter bij 
elkaar te brengen. Met de herinvoering van de Olympische Spelen hoopt hij dat te be-
werkstelligen. De Coubertin organiseert in 1894 een groot internationaal congres aan 
de Sorbonne, waar hij zijn plannen presenteert. Onder het gehoor bevinden zich veel 
vertegenwoordigers van nationale sportbonden. De plannen worden positief ontvangen 
en tijdens het congres wordt een nieuwe diplomatie opgericht, met afgevaardigden uit 
dertien landen. Dit is de olympische voorhoede en daarmee is ook het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) een feit. De afgevaardigden stemmen in met de ‘wederinvoer-
ing van de Olympische Spelen op basis van de behoeften van de moderne tijd’. 

De Coubertin neemt zelf zitting in het comité, maar (nog) niet als voorzitter. Die eer 
gaat naar de Griek Demetrius Vikelas, omdat de eerste Spelen al twee jaar later in 
Athene zullen plaatsvinden. In 1900, zo heeft De Coubertin al eerder aangekondigd, 
worden de Spelen in Parijs gehouden, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling. 

Daarmee wil De Coubertin voortborduren op de grootschalige gymnastiekdemonstraties 
en turnwedstrijden tijdens de wereldtentoonstelling van 1889. 

Olympisme
Naast de indrukwekkende geschiedenis van de Olympische Spelen maakt ook de 
achterliggende filosofie het evenement uniek. Met behulp van sport, cultuur en edu-
catie wil de Olympische Beweging2 bijdragen aan een vreedzamere en betere wereld. 
Door middel van sport zonder discriminatie wil zij jongeren opvoeden in de olympische 
geest. Wederzijds begrip staat daarbij centraal, in de zin van vriendschap, solidariteit 
en fair play. De principes en de reglementen van de Olympische Beweging en het IOC 
zijn vastgelegd in het Olympisch Handvest (IOC 2007).

De olympische filosofie, het gedachtegoed van De Coubertin, wordt bondig samengevat 

in een citaat dat bij elke openingsceremonie wordt weergegeven: ‘Het belangrijkste bij 
de Olympische Spelen is niet het winnen, maar het deelnemen, zoals het in het leven 
niet begonnen is om te veroveren, maar om het leveren van goede strijd’. Dit betekent 
niet dat iedereen aan de Spelen kan meedoen. De Coubertin wilde ermee zeggen dat 
het bereiken van het olympisch niveau voor een sporter een goede prestatie op zich 
is. Olympisme is een levensfilosofie, die de kwaliteiten van lichaam, wilskracht en 
geest verheft en met elkaar combineert. Door sport te vermengen met cultuur en edu-
catie stimuleert olympisme een manier van leven die gebaseerd is op plezier in  
inspanning, de educatieve waarde van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ en respect 
voor universele ethische principes. Olympisme stelt sport in dienst van een even-
wichtige ontwikkeling van mensen. Op die manier hoopt het bij te dragen aan een 

vreedzame wereld, waarin menselijke waardigheid voorop staat. Anno 2009 is die wens 
nog even actueel (meer hierover in paragraaf 1.4).

Ontwikkelingen in Olympische Spelen
Vandaag de dag onderscheiden we Olympische Spelen (de ‘Zomerspelen’) en Olym- 
pische Winterspelen. De ideeën van De Coubertin zijn voortgevloeid in een sporteve-
nement dat we als voorloper van de Olympische Spelen kunnen beschouwen. Sinds 
1896 zijn er in totaal 26 ‘Zomerspelen’ georganiseerd. Alleen in 1916, 1940 en 1944 
gingen de Spelen niet door. 
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2 De Olympische Beweging bestaat uit het IOC, de in-
ternationale sportfederaties, de organisatiecomités van 
Olympische Spelen en de nationale olympische comités 
(en de daarbij aangesloten nationale sportorganisaties 
en verenigingen).

De moderne Olympische Spelen bestaan al meer dan honderd jaar. De eerste van 
Athene in 1896 lijken echter in weinig op de door de Chinezen strak geregisseerde en 
indrukwekkende happening van 2008. In 1896 waren er 241 sporters, veertien ver-
tegenwoordigde landen en één hoofdsponsor. Nu - 116 jaar na dato - zijn er 44 keer 

zoveel sporters, veertien keer zoveel landen en twaalf hoofdsponsors. De budgetten 
zijn tot astronomische hoogten gestegen. Toch is de ideologie van baron De Coubertin, 
de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, nog goed zichtbaar. Het gaat niet 
om winnen, maar vooral om deelnemen, zoals het in het leven niet begonnen is om te 
veroveren, maar om het leveren van goede strijd. De Olympische Spelen zijn en blijven 
daarmee een belangrijke bron van inspiratie. Niet alleen voor mensen die de sport een 
warm hart toedragen, maar ook voor al diegenen die met de mensheid in haar alge-
meenheid zijn begaan.

Als aftrap van dit rapport schetsen we in dit hoofdstuk de ontwikkeling die de Spelen 
hebben doorgemaakt. Tenzij anders vermeld, bedoelen we met ‘Olympische Spelen’ de  
Olympische Zomerspelen. Aan de hand van tijdvakken is de olympische historie opge-
deeld in periodes met elk hun eigen karakteristieken. Ook belichten we de rijke olym-
pische geschiedenis van Nederland. Daarbij passeren de Nederlandse sportieve resultaten 
de revue, maar ook de organisatie van de Spelen in Amsterdam in 1928 en de kandidaat-
stelling voor de Olympische Spelen van 1992. Vervolgens geven we inzicht in de kosten 
en opbrengsten van het evenement. Tenslotte wordt het proces van kandidaatstelling in 

kaart gebracht. Daarbij worden ook de beoordelingscriteria van het IOC beschreven. 

1.1 De Spelen in vogelvlucht1 

De Spelen in de oudheid
Niemand weet precies wanneer de eerste Olympische Spelen plaatsvonden, maar een 
erelijst van winnaars uit 776 v. Chr. wordt beschouwd als het begin van de olympische 
chronologie. De vierjaarlijkse Spelen zijn nauw verbonden met de eredienst van een 
godheid, waarvan Zeus de belangrijkste is. In de verering gaan lichaamscultus, esthetiek 
en het streven naar Aristos (uitmuntendheid) hand in hand. Het evenement is toe- 
gankelijk voor zowel adellijke personen als voor vrije burgers. De Spelen moeten de 
beste van alle Grieken aanwijzen. Er wordt dan ook maar één winnaar geëerd. 

De eerste Spelen duren één dag. Later worden ze uitgebreid en nemen ze uiteindelijk 
vijf dagen in beslag. De eerste dagen zijn gereserveerd voor wedstrijden; aansluitend 
volgen religieuze rituelen en een banket voor alle deelnemers. De olympische winnaars 
worden gekroond met een krans van gevlochten olijfbladeren van de boom naast de 
grote Zeustempel. De roem van de olympische helden is eeuwig. 

De Spelen ontsporen nadat de sporters steeds meer privileges ontvangen van de steden 
waarvoor ze uitkomen, zoals een leven lang voedsel, vrijstelling van belasting en kost-
bare geschenken. Sporters worden steeds meer professionals en verkopen zich aan de 
hoogst biedende. Het antieke Griekse ideaal verschuift naar de achtergrond. Theodosius 
I schaft als christelijke keizer van Rome de ‘heidense’ Spelen in 394 na Chr. af. Een jaar 
later wordt Olympia verwoest. De restanten van de stad worden daarna getroffen door 
aardbevingen en een overstroming. Pas in 1829 ontdekken Franse en Duitse archeologen 
de ruïnes van tempels en sportcomplexen.
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1 Over de geschiedenis van de Spelen zijn prachtige 
boeken verschenen. Voor deze paragraaf is rijkelijk 
geput uit met name Hennaux en Schaller (2004) en 
Paauw en Visser (2008).



en de ontsteking van olympisch vuur zijn allemaal in deze beginjaren geïntroduceerd. 

De Paralympische Spelen vinden in deze periode nog niet plaats. De Spelen worden 
zeven keer in Europa en twee keer in de Verenigde Staten georganiseerd. 

1936-1944: Nationaalsocialisme en Tweede Wereldoorlog
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog vinden de Spelen in deze periode maar één 
keer plaats, in Berlijn in 1936. Dit evenement wordt beschouwd als een duistere 
aangelegenheid. Hitler gebruikt de Spelen als propagandamiddel voor zijn nationaal-
socialistische ideologie en er vinden verwerpelijke zaken plaats. Zo worden nazi- 
symbolen gecombineerd met olympische beeltenissen en verstrekt de Duitse overheid 
testosteron en anabole steroïden aan Duitse atleten om het tonen van Arische supe- 
rioriteit te bevorderen. De Spelen van 1936 zijn de eerste die op film worden vast-
gelegd (de befaamde Olympia-film van Leni Reifenstahl), met voor die tijd bijzonder 
geavanceerde filmtechnieken. De sportprestaties worden ook op televisie uitgezonden. 
Omdat er nauwelijks huishoudens met een televisie zijn, worden er televisiecentra 
ingericht om de bevolking te bereiken.

1948-1968: Media en Paralympische Spelen
In de tweede helft van de 20e eeuw neemt de media-aandacht sterk toe. Hierdoor 
kunnen veel meer mensen kennisnemen van de olympische ideologie en krijgen ook 
de sportprestaties een veel groter publieksbereik. Als gevolg daarvan stijgen zowel 
uitgaven als inkomsten fors, maar er worden nog geen betekenisvolle commerciële of 
maatschappelijke successen geboekt. De Spelen doen in deze twee decennia verschil-
lende continenten aan: Europa, Oceanië, Noord-Amerika en Azië. In 1936 hebben de 
televisiebeelden nog een zeer beperkt bereik; vandaar dat de Spelen van 1948 worden 
beschouwd als de eerste die velen via de televisie kunnen volgen. In Nederland kan 
dat nog niet (nationale televisie wordt pas in 1951 geïntroduceerd), maar de vier 
gouden medailles van vliegende huisvrouw Fanny Blankers-Koen blijven niet onopge-
merkt. In 1952 wordt voor het eerst een internationaal sportevenement voor gehan-
dicapten georganiseerd, in Stoke Mandeville. Later krijgt dit evenement met terug-
werkende kracht de term Paralympische Spelen toegekend. 1952 is ook het jaar dat de 

Sovjet Unie voor het eerst aan de Olympische Spelen meedoet. Melbourne is gaststad 
in 1956, maar dit evenement heeft ook een Zweeds tintje, omdat in Stockholm de hip-
pische wedstrijden plaatsvinden. Oorzaak is de Australische quarantainewetgeving, die 
verhindert dat de paarden naar het Australische continent kunnen afreizen. In Rome 
(1960) valt voor het eerst de olympische hymne te horen. Vier jaar later toont Tokio 
aan dat het vlekkeloos organiseren van Olympische Spelen een bijdrage kan leveren 
aan het vermarkten van stad en land. Tenslotte zien in Mexico (1968) de doping- en 
seksetest het levenslicht. Deze Spelen blijven vooral bekend vanwege de gehand- 
schoende vuisten die atleten Tommy Smith (goud) en John Carlos (brons) op het 
erepodium van de 200 meter omhoog steken.

1972-1988: Politiek, soberheid en commercie
Dit tijdvak kent veel gezichten. De Spelen belanden in een dal, maar klimmen daar 
ook weer uit. De Koude Oorlog en economische tegenwind missen hun uitwerking op 
de Olympische Spelen niet. In 1972 is er het Israëlische gijzelingsdrama in München, 
waarna IOC-voorzitter Avery Brundage de gedenkwaardige woorden “The games must 
go on” uitspreekt. Tijdens diezelfde Spelen wordt de eerste olympische mascotte 
gepresenteerd. In Montreal (1976) zijn er boycots en bouwschandalen en wordt er 
fors geïnvesteerd. Het gevolg is een financieel debacle, waarvan de gevolgen decennia 
later nog doorwerken. In 1980 vinden de Spelen plaats in Moskou en de Paralympische 
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Tussen haakjes de plaatsen waar de Paralympische Spelen dat jaar 
werden gehouden indien verschillend van plaats Olympische Spelen. 
Voor een compleet overzicht, zie www.nocnsf.nl

Figuur 1.1  
Mijlpalen in de olympische geschiedenis 

Bron: www.olympic.org, www.paralympic.org

1896-1932: Modernisering
De filosofie van De Coubertin, waarbij een sportevenement mensen uit verschillende 
landen en culturen dichter bij elkaar brengt, krijgt in de eerste periode van de moderne 
Spelen gestalte. Het IOC krijgt een officiële status en het aantal deelnemers aan de 
Spelen groeit fors. Parijs 1900 zijn de eerste Spelen waaraan Nederland én vrouwen 
meedoen. In totaal zijn er tweeëntwintig vrouwelijke deelnemers tegen 975 mannen. 
De olympische competitie is dan nog verspreid over een periode van maar liefst vijf 
maanden. De landenvlag bij het defilé, het gebruik van de vlag met de vijf ringen, het 
afleggen van de olympische eed door de deelnemers, de bouw van een olympisch dorp 
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New York en Arnhem) leveren een recordaantal van 134 medailles op en een zevende 
plaats in het medailleklassement. De hoogste rang in het medailleklassement behalen 
de paralympiërs in Montreal in 1976: een tweede plaats3.

Olympische Winterspelen
In 1922 besluit het Frans Olympisch Comité om in 1924 in Chamonix een internatio- 
nale wintersportweek te organiseren. Het evenement is zo succesvol dat het met  
terugwerkende kracht wordt omgedoopt tot de eerste Olympische Winterspelen.  
Tot en met 1992 vinden die in hetzelfde jaar plaats als de Olympische Spelen. In 1994 
starten de Winterspelen in Lillehammer met een eigen vierjarige cyclus, die steeds 
tussen twee Olympische Spelen in plaatsvindt. 

Figuur 1.2   
Door Nederland behaalde medailles, Olympische Spelen 1960-2008 

Bron: www.olympic.org
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Figuur 1.3 
  Door Nederland behaalde medailles, Paralympische Spelen 1960-2008 

Bron: www.olympic.org
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3 Vanwege een fluctuerend aantal te vergeven medailles 
per Spelen is het aantal behaalde medailles geen  
indicator voor de positie in het medailleklassement.
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Spelen in ons eigen land, in Arnhem. De mogelijke rendementen van de Spelen worden 
in deze tijd nog nauwelijks onderkend. Voor 1984 is er dan ook maar één stad die het 
evenement wil organiseren: Los Angeles. De organisatie komt in handen van zaken-
mensen, grote sponsors verschijnen op het sporttoneel en de Amerikanen maken er een 

commercieel geslaagde sportshow van die zijn weerga niet kent. In Los Angeles worden 
ook de eerste professionele voetballers toegelaten. Zowel de Spelen van Moskou als die 
van Los Angeles staan in het teken van de getroebleerde oost-westverhoudingen. De 
Amerikanen boycotten ‘1980’, de Russen blijven weg uit ‘LA’. De laatste Spelen uit dit 
tijdvak zijn die van Seoul, waar de Paralympische Spelen zich voor het eerst in dezelfde 

accommodaties afspelen.

1992-2004: Politieke rust, commercie en nalatenschap
Politiek is vaak van invloed op de Spelen. Berlijn 1936, München 1972 en de boycots 

van Melbourne 1956, Moskou 1980 en Los Angeles 1984 tonen aan dat de Spelen zich 
niet op een a-politiek eiland afspelen. Vanaf de vroege jaren negentig wordt een aantal 
Spelen op rij echter eens niet opgeschrikt door geweld of politiek. De Spelen van 
Barcelona (1992) slagen in hun opzet. De sociale cohesie onder de Catalanen krijgt een 
impuls, het uiterlijk en de bereikbaarheid van de stad worden aangepakt en de stad 
weet zich uitstekend te profileren. Met de Spelen in Atlanta (1996) worden de grenzen 
van de commercialisering opgezocht. Sydney (2000) zet naast de stad ook het conti-
nent goed op de toeristische kaart en gaat de uitdaging aan om de Spelen duurzaam 

te organiseren. In Athene (2004) wordt op diverse manieren verwezen naar de Griekse 
oorsprong. Pas bij de Spelen van Beijing (2008) komt de politiek weer duidelijk om de 
hoek kijken. De Spelen worden vooraf belast met de discutabele inmenging van het 
gastland in Tibet en zorgen over smog. Na afloop is er van die zorgen echter weinig te 
merken. Er overheerst een gevoel van enthousiasme over het grote aantal vrijwilligers 
en de strakke regie. De nalatenschap van de Spelen lijkt in dit tijdvak net zo belangrijk, 
zo niet belangrijker dan de Spelen zelf te zijn geworden.

Medailles
Nederland heeft een uitstekend ‘track record’ voor de Olympische Spelen, met Sydney 
2000 als voorlopig hoogtepunt. In de figuren 1.2 en 1.3 is het aantal door Nederlandse 
sporters behaalde medailles tussen 1960 en 2008 opgenomen. In Sydney verovert  
Nederland 25 medailles, waarvan twaalf gouden. Dit resulteert in een achtste plaats in 
het medailleklassement. De Paralympische Spelen van 1984 (in Stoke Mandeville,  
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Paralympische Spelen
In 1948 organiseert Sir Ludwig Guttman, een neuroloog van het Stoke Mandeville 
Hospital, in het Britse plaatsje met dezelfde naam, sportwedstrijden voor rolstoelers. 
Guttman behandelt in het ziekenhuis veel slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. 
Hij gebruikt sport als middel om zijn patiënten te laten revalideren en integreren. De 
filosofie van Guttman sluit aan bij die van de Olympische Spelen. Het is dan ook niet 
toevallig dat de sportwedstrijden in Stoke Mandeville samenvallen met de Olympische 
Spelen, die datzelfde jaar in Londen worden gehouden. Vier jaar later, in 1952, krijgt 
het evenement, inmiddels Wheelchair Games geheten, ook buitenlandse deelnemers. 
Het sportevenement vormt de start van op internationale leest geschoeide wedstrijden 
voor mensen met een handicap. Vanwege de overeenkomstige filosofie wordt naar 
een verbinding met de Olympische Beweging gezocht. In 1960 is die verbinding in 
Rome een feit. Direct na afloop van de Olympische Spelen beginnen de Paralympische 
Spelen, waaraan 400 sporters met een handicap uit 23 landen meedoen. Vanaf 1960 
worden de Paralympische Spelen iedere vier jaar gehouden, altijd in hetzelfde jaar 
als de Olympische Spelen, maar niet altijd in dezelfde stad of hetzelfde land. Dat is 
pas sinds Seoul 1988 het geval. Daar worden voor de Paralympische Spelen dezelfde 
accommodaties en locaties gebruikt als voor de Olympische Spelen. De Paralympische 

Spelen worden in 1976 opengesteld voor sporters met verschillende typen handicaps. In 
dat jaar vinden voor het eerst ook Paralympische Winterspelen plaats, in het Zweedse 
Oernskoeldsvik.

In 1989 wordt als overkoepelende organisatie het Internationaal Paralympisch Comité 
(IPC) opgericht. Dit comité vertegenwoordigt 160 nationale paralympische comités en 
vijf internationale sportorganisaties voor gehandicapten. Het IPC kent een soortgelijke 
structuur als het IOC, maar is verder onafhankelijk en hanteert bijvoorbeeld ook een 
eigen logo. Het hoofdkwartier van het IPC is gevestigd in Bonn. In juni 2001 onder-
schrijven IOC en IPC de stelregel dat steden die zich voor de Olympische Spelen willen 
nomineren vanaf 2012 verplicht zijn ook de Paralympische Spelen in hun kandidaat-
stelling te verwerken. NOC*NSF is in Nederland het aanspreekpunt voor de Paralym- 
pische Spelen.

1.2 Nederland en de Spelen

Amsterdam 1928
In 1928 vormt het Olympisch Stadion van Jan Wils het schouwtoneel van de negende 
olympiade. IOC-voorzitter Pierre de Coubertin schrijft in 1921 een brief aan de leden 
van het comité. Hij kondigt daarin zijn aftreden aan en suggereert om - als blijk van 
waardering voor zijn vele werk - de Spelen nog een keer aan de Franse hoofdstad toe 
te kennen. Hij noemt Amsterdam als stad die in 1928 gastheer van de Spelen zou kun-
nen zijn. De brief heeft het door De Coubertin beoogde gevolg.

De spelen van 1928 waren een groot succes. Duitsland keert terug op de Spelen 
en voor het eerst in de geschiedenis doen ook Aziatische sporters mee. Atletiek en 
turnen (landenwedstrijd) zijn voor het eerst toegankelijk voor vrouwelijke deelne-
mers. Een primeur is de ontsteking van een olympische vlam. In Amsterdam ontstaat 
ook de gewoonte om de Griekse afvaardiging bij het deelnemersdefilé voorop te 
laten gaan. Er zijn meerdere Nederlandse sportieve successen, waaronder de gouden 
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de staatssecretaris van Sport, de voorzitter van het NOC en een onafhankelijke voor-
zitter, vormt het bestuur (presidium). De STOSA initieert de komende twee jaar alle 
activiteiten ter ondersteuning van de nominatie van Amsterdam.

Op 21 juni 1985 wordt aan de ministerraad, de gemeenteraad van Amsterdam en aan het 

NOC het rapport ‘Olympische Spelen en Festival Amsterdam 1992’ aangeboden.  
De financiële prognose laat zien dat met de Spelen ongeveer fl. 1,6 mld. gemoeid zal 
zijn. Na afloop resteert een bescheiden bedrag van fl. 5 mln. De zogenoemde macro-
economische bijdragen van de Spelen in Amsterdam zijn berekend door het Nederlands 
Economisch Instituut. Die bijdragen bestaan uit een toename van werkgelegenheid van 
31.600 mensjaren en een productietoename ter waarde van fl. 3,9 mld. Behalve bij deze 
economische betekenis wordt ook stilgestaan bij de maatschappelijke betekenis van de 
Spelen. Op 28 februari 1986 wordt het bidbook in Lausanne aan Juan Antonio Sama-
ranch aangeboden, alsmede een envelop met $ 100.000 als waarborgsom. 

In Nederland lopen inmiddels allerlei promotionele activiteiten om draagvlak en 
consensus onder de bevolking te verkrijgen. Van juli 1983 tot februari 1986 loopt het 
aantal mensen dat positief tegenover de Spelen in Amsterdam staat gelijkmatig op van 
63% tot 81%. Onder degenen die er niet positief tegenover staan, bevinden zich ook 
enkele fervente tegenstanders. Zij groeperen zich als de beweging N’Olympics. Ook de 
Amsterdamse kraakbeweging ageert tegen de Spelen. 

Barcelona is favoriet, maar diverse signalen wijzen ook op goede kansen voor Amster-
dam. De zes kandidaten krijgen de dag voor de stemming de gelegenheid zich voor 
het IOC-congres te presenteren en er vindt een persconferentie plaats. Alles verloopt 
naar wens. ‘s Avonds blijkt dat de N’Olympics-groep uit Nederland ook is gearriveerd. 
Nadrukkelijk, soms intimiderend is ze aanwezig met spreekkoren en spandoeken.  
IOC-leden worden als ‘Olympigs’ betiteld. Dit optreden wordt later door velen – waar-
onder IOC-leden - als beschamend getypeerd. 

Het enthousiasme van de Nederlandse delegatie na de succesvol verlopen presentatie 
wordt door deze acties danig getemperd. De volgende dag vindt de ontknoping plaats. 
In de eerste stemronde wordt Amsterdam van tafel geveegd. Barcelona weet zich 
in die ronde al gesteund door 29 leden, om uiteindelijk in de derde ronde de enige 
serieuze tegenkandidaat (Parijs) met 47 tegen 23 stemmen te overklassen.
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medaille van bokser Bep van Klaveren in het vedergewicht. Voor het eerst in de 
geschiedenis zijn ook Nederlandse vrouwen goed voor goud. De Nederlandse dames-
turnploeg staat op het hoogste podium en de 17-jarige Maria Braun wint voor eigen 
publiek de 100 meter rugslag. Met zes gouden medailles bereikt Nederland in het 

officiële medailleklassement de achtste plaats. Naast de gouden sportmedailles zijn 
er ook nog twee eerste plaatsen in het olympisch kunsttoernooi, op de onderdelen 
bouwkunst en schilderkunst. Financieel worden de Spelen positief afgesloten - en dat 
zonder overheidsgeld.

Olympische ambities na 1928
Amsterdam en het Nederlands Olympisch Comité (NOC) koesteren zich lang aan het 
succesvolle ‘Olympisch festijn’, zoals de Spelen in die tijd vaak worden aangeduid. 
Ongeveer twintig jaar na de Spelen in de Nederlandse hoofdstad ontstaat er bij de 

Amsterdammers opnieuw de ambitie om zich als olympisch gastheer te profileren. Het 
vizier wordt gericht op de Spelen van 1952 en het NOC staat achter dit initiatief. Het 
Amsterdamse voornemen heeft te maken met de wederopbouwactiviteiten na de Tweede 
Wereldoorlog. De gemeente wil nieuwe, grote infrastructurele projecten realiseren. Sport 
als belangrijke vorm van actieve en passieve vrijetijdsbesteding past in het naoorlogse 
denken over vormgeving van de samenleving. Vanuit dit perspectief neemt de gemeente 
het voortouw bij de poging om de Spelen naar Nederland te halen. Van een grondige 
aanpak is geen sprake. De financiële middelen van het NOC zijn beperkt en de presenta-

tie valt als zeer bescheiden te typeren. Daar komt bij dat er al een favoriete kandidaat 
is, namelijk Helsinki. Deze stad moest de voorbereidingen voor de Spelen van 1940 
staken toen Duitsland de Tweede Wereldoorlog ontketende. Een bijkomend argument 
voor het IOC is de actuele dreiging van Rusland om Finland onder zijn invloedssfeer te 
brengen. De nominatie van Helsinki zou het Rusland moeilijker maken om van Finland 
een vazalstaat te maken. Het resultaat van de uiteindelijke stemming is voorspelbaar: 
Helsinki mag de Spelen van 1952 organiseren.

In 1982 laat IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch het NOC informeel weten dat een 
kandidaatstelling van een Nederlandse stad voor de Spelen van 1992 op prijs wordt 
gesteld. Barcelona, de geboortestad van de IOC-leider, heeft zich een jaar eerder als 
gastheer voor die Spelen gemeld en er hebben nog geen andere steden belangstelling 
getoond. Het NOC is geïnteresseerd en benoemt nog hetzelfde jaar een studiecommissie. 
Op grond van de reputatie van Amsterdam acht men deze stad het meest geschikt om de 
competitie aan te gaan. De gemeenteraad van Amsterdam stemt eind mei met overgrote 
meerderheid voor een kandidaatstelling. De beurt is vervolgens aan het kabinet om het 
proces in financiële zin af te ronden. Dat verloopt veel moeizamer, maar mede dankzij 
inspanningen van premier Lubbers wordt een ‘positieve beginselbeslissing’ geforceerd. 
Op 15 juni bericht het kabinet dat het de nominatie van Amsterdam als gaststad voorals- 
nog ondersteunt. Een definitief besluit zal een jaar later volgen. 
 
Met deze toezegging in de achterzak vertrekt een breed samengestelde delegatie  
(overheid, sport en bedrijfsleven) naar de Olympische Spelen in Los Angeles. Op  
2 augustus 1984 maakt burgemeester Van Thijn daar als delegatieleider de kandidatuur 
van Amsterdam officieel bekend. Na Barcelona en Brisbane is Amsterdam daarmee de 
derde stad die zich officieel kandidaat stelt voor de Spelen van 1992. Later volgen nog 
Parijs, Birmingham en Belgrado.

Terug in Nederland wordt de Stichting Olympische Spelen Amsterdam 1992 (STOSA) 
opgericht. Een vierkoppig gezelschap, dat bestaat uit de burgemeester van Amsterdam, 
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inmiddels op het standpunt dat de Spelen niet mogen uitgroeien tot gigantische, on-
beheersbare proporties. De verwachting is dan ook dat de groeitrend zich de komende 
jaren niet in deze mate doorzet – al is het op korte termijn alleen maar omdat de 

economische situatie tot matiging noodzaakt. Een stabilisatie of een lichte stijging is 
plausibel. De duur van het evenement is door het IOC overigens gemaximaliseerd op 
zestien dagen.

Uitgaven en opbrengsten
De investeringen in de Spelen zijn opgebouwd uit de niet-operationele investeringen en 
de operationele kosten van de organisatie van de Spelen. De niet-operationele inves-
teringen hebben voornamelijk betrekking op de infrastructuur en betreffen uitgaven 
aan (spoor)wegen, sportaccommodaties, verblijfsaccommodaties, media (Main Press 
Centre, International Broadcast Centre en Media Village), stations, vliegvelden, open-
bare ruimte en milieuzaken. In Beijing en Londen is/wordt hieraan in totaal ongeveer 
US$ 15 miljard uitgegeven. In Athene was dit US$ 5,8 miljard en in Sydney US$ 1,8 
miljard (Twynstra Gudde & Nieuwe Gracht 2008a). Deze grote verschillen worden met 
name veroorzaakt door de mate waarin er nieuwbouw plaats heeft gevonden (nieuwe 
sportaccommodaties en investeringen in de infrastructuur), alsmede door het kwaliteits-
niveau van de accommodaties en voorzieningen. Voor het overgrote deel gaat het om 
uitgaven die op termijn sowieso gedaan zouden zijn, ook als een stad of land de Spelen 
niet zou organiseren. Alleen de investeringen die zonder de Spelen niet gedaan zouden 
zijn, moeten tot het kostenplaatje van de Spelen worden gerekend. Kijken we naar de 
niet-operationele investeringen van US$ 15 miljard voor Londen 2012, dan valt US$ 2,1 
miljard (13%) specifiek toe te rekenen aan accommodaties voor de Spelen. De rest is 
bestemd voor wegen en voorzieningen die ook een algemeen doel dienen (IOC 2005). 
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  Beijing Athene Sydney Atlanta Barcelona Seoul Los  Index Beijing   
       Angeles (Los Angeles = 100)

Jaar 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 -
Olympiade 29 28 27 26 25 24 23 -
Aantal NOC’s (nationaliteiten) 204 201 199 197 169 159 140 146
Aantal sporters 11.194 10.625 10.651 10.318 9.356 8.391 6.829 164
% vrouwen onder sporters 42% 41% 38% 34% 29% 26% 23% 183
Aantal evenementen 302 301 300 271 257 237 221 137
Aantal sporten 28 28 28 26 28 25 23 122
Aantal hoofdsponsors 12 12 10 8 8 8 7 171
Verkochte tickets (x 1 mln) 7 3,8 6,7 8,3 3 3,3 5,7 123
Vrijwilligers 100.000 45.000 46.967 47.466 34.548 27.221 28.742 348
Media/pers 23.503 21.500 16.033 15.108 13.082 11.331 9.190 256

Figuur 1.4  
Omvang van de Olympische Spelen van Los Angeles tot en met Beijing

Bron: www.olympic.org, Preuss (2004), Twijnstra Gudde & Nieuwe Gracht (2008b), 
Chinese Olympic Committee (2008)

In haar eindverslag van begin 1987 blikt de STOSA terug op de gevolgde aanpak en 
somt zij een aantal bevindingen op:

- Nederland heeft laten zien dat het in principe grootschalige sportieve evenemen-

ten kan organiseren.
- Voor een succesvolle uitwerking en besluitvorming daarover zijn nauwe banden 

met de internationale sportgemeenschap een voorwaarde.
- Veel is geïnvesteerd ten behoeve van een Nederlands draagvlak. De steun van 

een grote meerderheid leidt echter niet vanzelf tot het neutraliseren van tegen-
krachten. De media kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

- Voor het verwerven van grootschalige internationale projecten moeten planning 

en promotie zeer vroeg van start gaan. Daarvoor is snelle besluitvorming over een 
plan op hoofdlijnen noodzakelijk.

De zelfevaluatie biedt een verklaring voor het vroegtijdig sneuvelen van de Amster-
damse kandidatuur. Met name de relatie met de internationale sportwereld lijkt de 
achilleshiel van de strategie. Nederland beschikte in de betreffende periode over 
weinig internationale sportbestuurders, personen die hun inzichten en invloed kunnen 
aanwenden voor een daadkrachtige ondersteuning bij het verkrijgen van grootscha-
lige evenementen of die kunnen waarschuwen bij te hoge verwachtingen. Ook wordt 
gesuggereerd dat het wellicht beter was geweest om met een globaler plan te werken. 
Daarmee valt effectiever invulling te geven aan wensen die in de loop van het bid-
proces naar voren komen. Tenslotte wijst STOSA op een mogelijke onderschatting van de 
invloedrijke positie van de voorzitter van het IOC binnen die organisatie. Als verschil-
lende kandidaten elkaar in kwaliteit niet veel ontlopen, gaan andere zaken meespelen. 
Velen gunden het wellicht hun voorzitter dat zijn geboortestad de Spelen van de 25e 

olympiade zou mogen organiseren. 

Er kleven daarentegen ook positieve aspecten aan de verloren wedloop om de organi-
satie van de Spelen van 1992. Tot de ‘legacy’ van die wedloop behoort de versnelde 
ontwikkeling van het woningbouwgebied Nieuw Sloten in Amsterdam. Oorspronkelijk 

was het de bedoeling daar het olympisch dorp te bouwen. De poging om de Spelen 
binnen te halen, heeft ook bijgedragen aan een aanmerkelijk versnelde besluitvorming 
over sluiting van de ring rond Amsterdam én over de bouw van de Amsterdam Arena, die 
uiteindelijk in 1995 is gerealiseerd.

1.3 Schaal en omvang van de Spelen

Groot, groter, grootst
Wat ruim duizend jaar geleden begon als een evenement met een paar honderd man-
nelijke deelnemers, een beperkt aantal toeschouwers en negen sporten, is uitgegroeid 
tot een multisport-evenement van gigantische proporties met een belangrijke spin-
off. Bovendien zijn de Spelen al lang geen zuiver sportieve aangelegenheid meer; 
er moet met steeds meer eisen en belanghebbenden rekening worden gehouden. 
Figuur 1.4 biedt inzicht in de omvang van de Spelen en in de ontwikkelingen die 
in de afgelopen olympiades plaats hebben gevonden. De Olympische Spelen zijn de 
afgelopen decennia op meerdere fronten aan groei onderhevig geweest, met Beijing 
als voorlopig hoogtepunt. Dat is ook het IOC niet ontgaan. Die organisatie stelt zich 
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Nu een beeld is geschetst van de kosten, kijken we naar de baten. De directe opbreng-

sten van het evenement vloeien voort uit ticketverkoop, televisierechten, sponsoring 
en marketing/licenties, staatsinbreng, subsidies en donaties. In Londen, Beijing, 
Athene en Sydney bedroegen de directe opbrengsten respectievelijk US$ 2,5 miljard, 

US$ 1,6 miljard, US$ 2,5 miljard en US$ 2,1 miljard. De verdeling van de directe 
opbrengsten is in figuur 1.6 in schema gebracht.

Koppelen we deze directe opbrengsten aan de operationele kosten, dan blijkt dat alle 
genoemde Spelen (en ook de drie daaraan voorafgaand) winstgevend zijn geweest  
(zie figuur 1.7). Het gerealiseerde overschot moet van het IOC voor een belangrijk 

deel worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de sport in het organiserende land. 
Naast de vernoemde financiële baten is er overigens een andere belangrijke opbrengst: 
de nalatenschap. Deze wordt verderop in dit hoofdstuk separaat behandeld.

De financiering van de Spelen betreft altijd een combinatie van publieke en private 
bronnen. München (1972) en Montreal (1976) waren vooral publiek gefinancierd.  
Los Angeles (1984) en Atlanta (1996) waren vooral privaat gefinancierd. Het aandeel 
private financiering is toegenomen door stijgende bijdragen van het IOC (vanwege 

hogere inkomsten) en de markt, die meer bereid is een deel van de kosten te dragen. 
Deze bereidheid van private investeerders neemt toe naarmate de risico’s met betrek-
king tot afzet, exploitatie en (her)gebruik afnemen.

Sportaccommodaties en -locaties
De meeste sporten vinden plaats in een sportaccommodatie, maar een aantal sporten 
wordt daarbuiten beoefend. Zwemmen, voetbal en basketbal zijn voorbeelden van 
sporttakken die tot de eerste categorie behoren, terwijl zeilen, mountainbiken en de 
marathon tot de tweede groep worden gerekend. De Olympische Spelen vereisen dertig 
sportaccommodaties en –locaties. Worden alle sportaccommodaties nieuw gerealiseerd, 
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Figuur 1.7  
Inkomsten en operationele kosten van de organisatiecomités, 1972-2008 

Bron: Preuss 2004
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4 Na het uitbrengen van het bid zijn er twee grote 
veranderingen opgetreden in het financiële plaatje 
van Londen 2012. Ten eerste zijn de schattingen 
van de niet-operationele kosten bijgesteld van £4 
miljard naar £ 9,1 miljard (House of Commons 2008). 
Vastgesteld werd dat de oorspronkelijke begroting ‘an 
unrealistic picture’ bood van de te verwachte publieke 
uitgaven aan niet-operationele kosten van de Spelen. 
De eerdere schatting van de operationele kosten is bij 
die gelegenheid overigens niet bijgesteld, evenmin als 
de schatting van de te verwachten opbrengsten. Beide 
worden geschat op £2 miljard, waarmee de organisatie 
van de Spelen zelf budgettair neutraal is (evenveel 
opbrengsten als kosten). Een tweede grote aanpassing 
betrof de inschatting van de mogelijkheid om de Spelen 
met private investeringen te financieren. Ook die in-
schatting is naar beneden bijgesteld, met als gevolg 
dat het beroep op publieke middelen is gestegen naar 
£5,9 miljard. Landen met olympische ambities kunnen 
en moeten leren van de misstappen van de Engelsen. 

Figuur 1.5  
Opbouw verwachte kosten Londen 2012

Bron: Twynstra Gudde & Nieuwe Gracht (2008a/b)
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Figuur 1.6  
Verdeling verwachte directe opbrengsten Londen 2012

Bron: Twynstra Gudde & Nieuwe Gracht (2008a/b)
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Het blijkt dat een (voorbereiding voor een) kandidaatstelling een katalyserende werking 
heeft. Het vervroegt investeringen die zonder een kandidaatstelling voor de Spelen ook 
al plaats zouden vinden, waardoor de positieve effecten vervroegd worden bereikt. De 
ambitie om Spelen te organiseren moet er niet zijn voor de sport alleen; een land moet 
die beschouwen als een integraal ontwikkelingsproject. 

De operationele kosten van de organisatie van het evenement – dat wil zeggen de kosten 
van het organiseren van de wedstrijden en alles wat daarbij komt kijken en niet van de 
aanleg van bijvoorbeeld wegen en accommodaties - kennen ook verschillen. Die zijn 
echter veel minder groot dan die van de niet-operationele kosten. In Beijing, Athene en 
Sydney bedragen de operationele kosten respectievelijk US$ 1,4 miljard, US$ 2,3 miljard 
en US$ 2 miljard. Voor Londen was een schatting gemaakt van £ 2 mld of US$ 2,5 miljard4 
(Twynstra Gudde & Nieuwe Gracht 2008). Gebaseerd op de laatste vier olympiades moet 
voor de operationele kosten een bandbreedte van US$ 1,4 miljard tot US$ 2,5 miljard 
worden aangehouden. Figuur 1.5 verschaft een beeld van de opbouw van de kosten,  
gebaseerd op de begroting van de Olympische Spelen van Londen 2012.

*NB. De kosten voor het olympisch dorp betreffen alleen het operationele deel.



ontspannings- en ontmoetingsruimten, horeca, winkels en restaurants. Naast het  

olympisch dorp moet er voldoende beddencapaciteit beschikbaar zijn voor overige  
betrokkenen, zoals officials, gasten van internationale sportfederaties en mediaver- 
tegenwoordigers. De eisen van het IOC hieromtrent zijn in figuur 1.8 opgenomen.

Veel mensen grijpen de kans om de Olympische Spelen als bezoeker zelf mee te maken. 
Desondanks lopen de bezoekersaantallen van de Spelen erg uiteen. Dit is het gevolg van 

verschillen in het enthousiasme onder de eigen bevolking en die van buurlanden én in de 
kosten van transport en verblijf. Een deel van de bezoekers overnacht in logiesaccommoda-
ties en voor deze groep moet rekening worden gehouden met een vraag naar 140.000 bed-

den. Er zal spontaan iets meer ruimte in de markt ontstaan doordat inwoners en bezoekers 
vanwege de olympische drukte de stad of andere drukke plaatsen ontlopen. Het aanbod 
wordt daarnaast vergroot door een spontaan tijdelijk aanbod van mensen die kamers gaan 
verhuren en pension gaan houden, terwijl zij dat vóór de Spelen nog niet deden. Hoewel 
door de krimp van de vraag en het vergrote aanbod meer logiescapaciteit ontstaat, moet 
worden bezien of het realiseren van aanvullende bedcapaciteit noodzakelijk is. Daarbij 
verdient onderzoek naar de mogelijkheid van tijdelijke capaciteit alle aandacht. Het verleden 
wijst namelijk uit dat permanente nieuw gerealiseerde logiesaccommodaties na de Spelen 

niet of nauwelijks te exploiteren zijn, zeker niet op korte termijn.

Ruimte
Volgens experts uit de wereld van sport en (sport)evenementen, ruimtelijk ontwerpers 
en deskundigen op gebieden als mobiliteit, economie en vastgoed is de organisatie 
van de Olympische Spelen vanuit ruimtelijke optiek in Nederland mogelijk. De druk op 
infrastructuur, huisvesting en accommodaties zal groot maar aanvaardbaar zijn. Een 
indicator voor de mobiliteit is een verplaatsing van 60.000 personen per uur (Twijnstra 
Gudde & Nieuwe Gracht 2008a). Als metafoor is ‘een paar weken lang goed bezochte Ko-
ninginnedagen’ passend. Ofschoon Nederland dichtbevolkt is, zijn er goede ruimtelijke 
mogelijkheden. Kansrijke gebieden worden gekenmerkt door aanwezigheid van knopen 
in openbaar vervoer, accommodaties of sportieve ambities, stedelijke ontwikkelingen of 
transformaties, luchthavens, bestaande en geplande (spoor)wegen, stedelijke en regio-

nale versterkingen en economische dragers.

Grootschalige evenementen als de Olympische Spelen hebben zowel direct (sportaccom-
modaties en onderkomens voor sporters en begeleiders), als indirect (infrastructuur, 
hospitality voor bezoekers en toeristen) invloed op de ruimte in Nederland. Dat zal 
positieve kanten hebben, zoals het creëren van nieuwe leisurelandschappen, nieuwe 
natuur, verbeterde bereikbaarheid of beter geoutilleerde steden. Het kan ook negatieve 
effecten hebben, bijvoorbeeld wanneer landschappen of stedelijke gemeenschappen 
worden aangetast, of als het nodig is bestaande bebouwing af te breken. De uitdaging 
is om positieve effecten na te streven en negatieve effecten te ontwijken.

Sommige criticasters redeneren dat een stad de Spelen organiseert en dat dus ook 
alle faciliteiten voor de olympische sporten zich binnen de stads- of gemeentegren-
zen moeten bevinden. Spelen in Nederland zouden daarom onmogelijk zijn. Deze 
argumentering is onjuist. Een stad moet zich weliswaar kandidaat stellen, maar de 
sportevenementen kunnen zich over een groter gebied verspreiden. Compacte Spelen, 
waarbij de diverse sport- en verblijfsaccommodaties op beperkte en beheersbare afstand 
van elkaar liggen, zijn wenselijk, maar dat sluit verspreiding van sportevenementen over 
het land niet uit. Het olympisch hart van Londen 2012 zal zich concentreren in een 
gebied van 200 hectare, maar diverse evenementen vinden buiten groot-Londen plaats. 
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dan zou het 500 tot 600 hectaren vergen om de Olympische Spelen onder te brengen 
(de oppervlakte van 1.000 tot 1.200 kleine voetbalvelden). De omvang van de sportac-
commodaties wordt bepaald door de eisen die het IOC stelt aan het aantal toeschou-
wers, een afgeleide van de populariteit van de activiteiten. Het olympisch stadion, het 

domein van de atletieksport, is veruit het grootste: dat moet een capaciteit van 60.000 
plaatsen hebben. Er zijn sportaccommodaties waar één sport wordt beoefend, maar er 
zijn ook accommodaties waar verschillende sporten zijn onder te brengen5. 

In het geval van nieuwbouw is er de uitdaging om sportaccommodaties na afloop 
van de Spelen zonder verliezen te exploiteren. De geschiedenis wijst uit dat dit geen 
makkelijke opgave is. Met name de voor de Spelen gerealiseerde toeschouwerscapa-
citeiten zorgen ervoor dat de meeste accommodaties na afloop van de Olympische  
Spelen maar deels te vullen zijn. Als hierover vooraf goed is nagedacht, dan zijn 

potentiële bedreigingen echter goed te beteugelen. De strubbelingen van steden in het 
verleden vormen een leerzame les.

Huisvesting
Het olympisch dorp heeft naast haar functionele rol van huisvesting ook een belangrijke 
andere functie. Het wordt beschouwd als het hart van de Spelen, waar sporters van alle 
nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaars cultuur kennis kunnen nemen. 
De luxe van het olympisch dorp verschilt sterk per Spelen. Atlanta was bijvoorbeeld 

erg sober, terwijl Athene veel luxe kende. Het totale complex van een olympisch dorp 
bedraagt 30 tot 75 hectaren, telt minimaal 16.000 bedden en moet binnen veertig  
minuten reistijd van de belangrijkste sportaccommodaties gelokaliseerd zijn. Waar dat 
niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij sporten als zeilen en voetbal, moet nevenhuisves- 
ting nabij de wedstrijdaccommodatie worden gerealiseerd. In of vlakbij het dorp moeten 
goede trainingsfaciliteiten aanwezig zijn, zoals atletiekbanen, sportzalen, honkbal-
velden, hockeyvelden, kleine sportzalen, zwembaden en groene velden. Tenslotte worden 
steeds hogere eisen gesteld aan de aanwezigheid van gezondheidscentra, 
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Categorie Kwaliteit Aantallen

Atleten en teamofficials Olympisch Dorp 16.000 personen

Officials Hotel of campusachtige accommodatie 700 kamers

Olympische familie 4* -  5* Hotel(s) 1.800 kamers

- IOC-leden

- Leden van Internationale Sportfederaties

- Vertegenwoordigers van Nationale Olympische Comités

Extra kamers voor leden van Internationale Federaties 3* -  5* Hotel 600 kamers

Gasten van Internationale Federaties 3* -  5* Hotel  200 kamers

Gasten van NOC’s 3* -  5* Hotel 1.500 - 2000 kamers

Internationale juryleden en scheidsrechters Medium- tot topniveau 1.300 eenpersoonskamers

Nationale juryleden en scheidsrechters Medium- tot topniveau 700 kamers

Media en Broadcasters Diverse categorieën 17.000 kamers

Top en sponsoren van het Organisatie Comité Olympische Spelen Superniveau 7.000 kamers

Delegaties van toekomstige organisatoren van de Olympische Spelen IOC- Hotel(s) 200 kamers

Figuur 1.8  
Overzicht kwaliteitsniveau en logiescapaciteit volgens IOC-standaard 

Bron: NOC*NSF (2009)

5 Voor een overzicht van het aantal noodzakelijke ac-
commodaties met de bijbehorende capaciteit volgens 
de IOC-standaard en inclusief combinatiemoge- 
lijkheden, zie www.nocnsf.nl. Aanvullende informatie 
over sportaccommodaties en –locaties en in het alge-
meen over de ruimtelijke dimensie van de Spelen is te 
vinden in Twijnstra Gudde & Nieuwe Gracht (2008a/b).



Bovendien worden wedstrijden uit de eerste ronden van het voetbaltoernooi ondermeer 

in Birmingham, Manchester en Belfast gespeeld. De openings- en sluitingsceremonie 
moeten wel in de gaststad zelf plaatsvinden. In 2008 vormde Honkong (op bijna 2.000 
kilometer van Beijing) het toneel voor de hippische wedstrijden en werd het zeilen 

afgewerkt in Qingdao (550 kilometer van Beijing).

De situering van de (centrale) locaties voor de Spelen is een strategische zaak. Daar-

bij speelt vaak de afweging tussen een locatie waar economische ontwikkelingen zich 
ook zonder de Spelen al zouden voltrekken, of een locatie waar de Spelen als aanjager 
voor nieuwe ontwikkelingen moeten fungeren. Met het oog op de nalatenschap is 

uit studies gebleken dat de eerstgenoemde optie de beste is. Het evenement moet 
fungeren als katalysator van ontwikkelingen die zich zonder de Spelen (op termijn) 
ook zouden voordoen. De mogelijkheden voor private investeringen zijn in zo’n geval 
ook groter dan bij de alternatieve aanpak. Voor Nederland wijst dit in de richting van 
de Randstad, Brabant en Arnhem/Nijmegen. Dit zijn economisch sterke en dyna-
mische gebieden, die goede voorwaarden kunnen bieden voor beperkte afzetrisico’s 
en een duurzame nalatenschap. Meer perifere en dunbevolkte gebieden in Nederland 
leveren naar verwachting hogere investeringsrisico’s op. Kleinere impulsen kunnen 

zich eventueel nog richten op de Stedendriehoek, Twentestad, Groningen/Assen en 
Heerlen/Maastricht. Meestal wordt er gekozen voor een combinatie van bundeling en 
spreiding van sportactiviteiten. Vaak worden het olympisch stadion, de olympische 
hal, het olympisch dorp, het zwemstadion, grote hallen en het velodrome gebundeld. 
Bij bundeling wordt rekening gehouden met een gedegen ontsluiting en de nalaten- 
schap. Wat Nederland spreiding noemt, kan in vergelijking met andere Spelen overi-
gens compact zijn. Het is belangrijk het begrip spreiding in een Nederlandse context 
goed te interpreteren6.

Mobiliteit
Nederlanders die zich minder positief uitlaten over de Spelen in Nederland refereren 
frequent aan de grote druk op de infrastructuur van weg en spoor. Die zal tot mobi-
liteitsproblemen leiden, waarvan niet alleen de bezoekers, maar ook de inwoners van 

Nederland veel hinder zullen ondervinden. In hun redenering hebben zij meestal de 
huidige infrastructuur voor ogen, die inderdaad punten voor verbetering kent. 
 
En inderdaad, de organisatie van de Spelen vergt een hoogwaardige infrastructuur met 
een grote capaciteit. Dagelijks moeten naar schatting minstens 100.000 leden van de 
olympische familie en 450.000 bezoekers worden vervoerd. In ons land verplaatsen zich 
op dit moment al dagelijks 13,5 miljoen Nederlanders (Rijkswaterstaat 2008), waarbij 
de ochtend- en avondspitsen worden veroorzaakt door de 7,5 miljoen werkenden die 
Nederland telt. De extra mobiliteit voor de Spelen is indrukwekkend, maar zal het land 
niet tot stilstand brengen – zeker niet in de rustigere zomerperiode en zeker niet op  
tijden en dagen buiten de spits. Desondanks is een goede ontsluiting noodzakelijk, 

zeker van de grootste accommodaties. Een goede mobiliteit tijdens de Spelen en een 
optimale nalatenschap vergen een keuze tussen korte (locaties vlakbij elkaar, relatief 
hoge capaciteit nodig) en lange vervoerslijnen (locaties verder van elkaar, relatief lage 
capaciteit vereist). Optimale mobiliteit wordt bereikt door concentratie van de grootste 
accommodaties en de maximale inzet van openbaar vervoer (geen eigen auto’s). De 
extra druk op Schiphol past binnen de capaciteit van de luchthaven, zo wijzen bereke-
ningen uit. De verwachting is dat de infrastructuur vóór de Spelen een grote kwaliteits-
impuls krijgt, dat er nieuwe vervoersconcepten worden ontwikkeld en dat er parkeer- 
accommodaties bijkomen. 

Expertrapport  -  Nederlandse sport naar olympisch niveau 29

6 Aanvullende informatie over ruimte en mobiliteit is te 
vinden in Twynstra Gudde & Nieuwe Gracht (2008).
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Duurzaamheid vanuit sociaal perspectief
Duurzaamheid en nalatenschap reiken echter verder dan kwesties van milieubeheer 
en fysieke infrastructuur. Behalve voor de P van ‘planet’ is er binnen de Olympische 
Beweging ook steeds meer aandacht voor de P van ‘people’ (zie ook paragraaf 4.5). Aan 

sociale nalatenschap wordt grote waarde gehecht. Hoewel deze opbrengst zich moei-
zaam laat kapitaliseren, vormt zij de voornaamste kracht van de Spelen. Het IOC heeft 
een sociale verantwoordelijkheid. Zij stelt sport in dienst van de mensheid, om daarmee 

bij te dragen aan een maatschappij waarin vriendschap, respect en vooruitgang centraal 
staan (zie ook paragraaf 1.1). ‘Giving is winning’ en ‘HIV & AIDS prevention through 
sport’ zijn voorbeelden van humanitaire projecten van het IOC7. IOC-voorzitter Jacques 

Rogge zegt daarover:

“The IOC and the sports movement in general have a social responsibility – to provide 

access to sports practice, and in so doing to spread the values of sport to all sections of 

society.” (IOC 2008).

De sociale verantwoordelijkheid valt in de praktijk niet altijd goed te rijmen met de poli-
tieke onafhankelijkheid die het IOC propageert. Er zijn signalen dat die onafhankelijk- 

heid gaat afnemen. Rond de Spelen van Beijing gaf Rogge aan dat de neutraliteit van 
het IOC ten aanzien van de mensenrechtenkwestie niet meer van deze tijd is en dat het 
IOC haar maatschappelijke rol moet heroverwegen (de Volkskrant 2008). Zowel bij een 
kandidaatstelling als bij de organisatie van de Spelen moet de sociale duurzaamheid 
worden erkend en zo goed mogelijk geborgd.

1.4 Kandidaatstelling en organisatie van de Olympische Spelen 

De overtuiging heerst dat een kandidaatstelling en de Spelen positieve economische en 
maatschappelijke effecten hebben. Daarom is de belangstelling voor het organiseren 

van de Spelen de afgelopen decennia toegenomen. 

IOC-voorzitter Rogge acht Nederland goed in staat de Olympische Spelen te organiseren 
en is verheugd over de Nederlandse ambities. Als onderbouwing draagt hij de sterke 
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7 In het project ‘Giving is Winning’ werkt het IOC samen 
met de UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees). Het IOC doet een oproep om ongedragen 
(sport)kleren te doneren, die de UNHCR vervolgens 
wereldwijd over vluchtelingenkampen verspreidt. Het 
project zag het levenslicht in 2004 en werd vanwege 
succes in 2008 herhaald. In het project ‘HIV & AIDS 
prevention through sport’ werkt het IOC samen met het 
Joint United Nations Programme against HIV & AIDS 
(UNAIDS), UNICEF en de International Federation of 
the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Doel 
van het project is de promotie van AIDS-bewustheid en 
HIV-preventie. 

Figuur 1.9  
Aantal aspirant kandidaat-steden voor de Spelen, 1984-2012 

Bron: GameBids (2008)
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Ecologische duurzaamheid en nalatenschap
Sinds de protesten tegen de milieueffecten van de Winterspelen in Lillehammer (1994) 
hecht het IOC extra waarde aan een groen imago van de Olympische Spelen. Sydney 
organiseerde de Spelen van 2000 daarom onder het motto ‘Green Games’ en legde de lat 
daarbij zelfs hoger dan het IOC in eerste instantie noodzakelijk achtte. Ook Athene stak 
aanvankelijk in op het organiseren van duurzame Spelen. Voor Beijing waren ingrijpende 
milieumaatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat de gezondheid van sporters en 
toeschouwers gevaar liep. 

De groene aanpak kwam voor de afgelopen drie olympiades niet altijd even goed uit de 
verf. Toch behoren ambities op het gebied van milieubeleid tot het erfgoed van de  
Olympische Spelen. Dat geldt evenzeer voor nieuwe technologieën en infrastructuur 
voor energiebezuiniging en duurzame energie, watermanagement en afvalwaterzuive-

ring, openbaar vervoer en milieuvriendelijke vervoerswijzen, afvalverwerking, bodem-
sanering, hergebruik van bouwmaterialen en de toepassing van duurzame materialen.  

Kandidaatstelling voor de Spelen en de organisatie daarvan staan natuurlijk in het teken 
van topsport. Topsport is echter geen doel op zich, het is een middel om doelstellingen 
buiten de topsportwereld te verwezenlijken. Deze spin-off lijkt minstens zo belangrijk, 
of mogelijk nog belangrijker te worden dan de topsportcomponent. Dat was in 1992 al 
zo: de Spelen in Barcelona gaven het verdeelde Catalaanse volk een gezamenlijk doel en 

vormden een enorme impuls voor het uiterlijk en de bereikbaarheid van de stad. 

Het is van belang om binnen het olympische project knelpunten en kansen op bijvoor-
beeld sociaal-cultureel, economisch en ruimtelijk gebied aan te pakken, en aan te sluiten 
op de ambities van stad en land. Bij het bepalen van het rendement van de Spelen 
voor het organiserende land is niet de medaillespiegel het interessantst, maar de mate 
waarin de Spelen bijdragen aan de extrasportieve knelpunten en kansen.

Wegen, spoorwegen, sportaccommodaties en het olympisch dorp vormen de belang- 
rijkste componenten van de tastbare nalatenschap van de Spelen. Er moet goed worden 
nagedacht over gebruik van accommodaties na de Spelen en wat dat betekent voor de 
realisatie van de voorzieningen. Er zijn op bouwtechnisch vlak de volgende mogelijk-
heden:

- Nieuwbouw.
- Bestaande permanente accommodaties zonder aanpassingen.
- Bestaande permanente accommodaties met aanpassingen.
- Tijdelijke accommodaties die na de Spelen (deels) worden afgebroken en niet 

worden verplaatst.
- Tijdelijke accommodaties die na de Spelen (deels) worden afgebroken en worden 

verplaatst.

Nieuwbouw moet beperkt blijven tot accommodaties waarvan de markt de afzet of 
exploitatie na de Spelen kan verzekeren. Deze situaties stimuleren private financiële 
bijdragen. Tastbare nalatenschap vergt gedegen onderzoek, onder meer naar de bevol-
kingssamenstellingen en de wensen en behoeften ten aanzien van sport en wonen voor 
verschillende regio’s en bevolkingsgroepen. De woon- en sportvoorzieningen voor de 
Spelen zouden bijvoorbeeld in Flevoland goed aansluiten op de verwachte bevolkings-
groei voor de komende decennia. Naarmate de afzet of exploitatie na de Spelen minder 
succesvol lijkt, wordt meer gebruik gemaakt van bestaande of tijdelijke accommodaties. 
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er moet een positieve erfenis voor gaststad en gastland achterblijven. Een belang-

rijk aandachtspunt betreft het gebruik van sport- en verblijfsaccommodaties na de 
Spelen. 

- Draagvlak. Meer dan 70%, het liefst 80% van de bevolking van een gaststad en 

gastland steunen de kandidaatstelling. Maatgevend zijn ook de volgende zaken: 
de wijze waarop sport aan de basis is georganiseerd, de sportieve successen, de 
internationale bestuurlijke betrokkenheid, de houding van het bedrijfsleven en het 

regelmatig succesvol organiseren van aansprekende internationale topsportevene- 
menten.

- Financiële en juridische garanties van de regering.
- Duurzaamheid. De Spelen moeten duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk 

worden georganiseerd.
- Naast deze eisen is het wenselijk dat sporters onderling voldoende contactmoge- 

lijkheden hebben en in de gelegenheid worden gesteld de lokale cultuur te proe-

ven en te ontdekken. Ook toegang tot moderne communicatietechnologieën voor 
communicatie met andere sporters in het dorp, familie en vrienden stelt het IOC 
op prijs.

Bij de toewijzing van de Spelen aan een stad tekent de burgemeester het contract met 
het IOC. Fase B neemt ruim een jaar in beslag en vindt ongeveer zeven jaar voor de 
eventuele organisatie van de Spelen plaats.

De organisatie van de Spelen wordt door het IOC toevertrouwd aan het betreffende NOC. 
Het NOC roept daarvoor vervolgens een ‘Organising Committee for the Olympic Games’ 
(OCOG) in het leven. Dit OCOG communiceert rechtstreeks met het IOC. 

In een OCOG participeren IOC-leden van het gastland, afgevaardigden van het NOC 
en minimaal één afgevaardigde van de gaststad. Meestal nemen ook vooraanstaande 
personen uit de publieke en private sector zitting in het organisatiecomité. Samen met 
de medewerkers op tactisch en operationeel niveau telt een OCOG al snel honderden 
personen. Het comité is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de organisatie van 

de Spelen. Voorbeelden van werkzaamheden van een OCOG zijn het toezien op de nale-
ving van de richtlijnen en regels voor alle sporten, het voorkomen van demonstraties, 
het optimaliseren van het transport en het coördineren van de zaken rondom sport- en 
logiesaccommodaties.

NOC’s en kandidaat-steden zijn verplicht zich te committeren aan het Olympic Charter9. 
Dit Olympisch Handvest bevat de ethische code, de regels betreffende het bestuur en 
andere relevante regels. Het IOC verwacht van alle kandidaat-steden dat zij zich ervan 
bewust zijn dat het gaat om een olympische competitie, die naar de geest van de olym-
pische gedachte met respect, vriendschap en fair play moet worden uitgevoerd. 

Het verleden wijst uit dat een continent waar de Spelen plaatsvonden bij de volgende 
toekenning wordt overgeslagen. Hier is echter geen expliciete IOC-regel voor, zodat het 
mogelijk is dat opeenvolgende Spelen zich toch op hetzelfde continent zullen afspelen. 
Mocht er wel van een continentafwisseling sprake zijn, dan zal Nederland zich moeten 
meten met andere Europese kandidaten. Dit scenario sluit goed aan bij de ambitie van 
het Olympisch Plan 2028, waarin Nederland zich onder de groep van de beste sportlan-
den van Europa schaart. Concrete aanwijzingen voor andere aspirant kandidaat-steden 
voor de Spelen in 2028 zijn Nairobi, de combinatie Seattle en Vancouver (twee landen!) 
en Brisbane.
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9 Voor het complete Olympic Charter, zie  
http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_122.pdf

Nederlandse sport met bijbehorende sporttradities, de economische daadkracht en de 
infrastructuur aan (Elsevier 2007). 

De selectieprocedure bestaat uit twee fasen met ieder drie stappen, die hierna zijn  

beschreven. De nationale olympische comité’s (NOC’s) hebben de supervisie over het 
hele proces en zijn verantwoordelijk voor de acties van de (aspirant) kandidaat-steden. 
Nauwe samenwerking tussen NOC en kandidaat-gaststad is daarom belangrijk.

Fase A: de aspirant-kandidaatsfase
1. Het NOC, in Nederland dus NOC*NSF, meldt de aspirant-kandidaat bij het IOC aan. 

De kandidaat moet een stad zijn; een private organisatie of een provincie kan de 
Spelen dus niet organiseren.

2. Aspirant-steden moeten een uitgebreide vragenlijst invullen. Deze vragen gaan 

onder andere over steun door de regering, publieke opinie, de algemene infrastruc-
tuur, veiligheid, sportaccommodaties, overnachtingsaccommodaties en transport.

3. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst bepaalt het IOC-bestuur of een 

stad officieel kandidaat wordt. Officiële kandidaat-steden mogen het logo met het 
olympische symbool (de vijf ringen) gebruiken.

Fase A neemt ongeveer zes maanden in beslag en vindt acht tot negen jaar voor de 
eventuele organisatie van de Spelen plaats.

Fase B: de kandidaatsfase
4. De kandidaat-steden moeten een tweede vragenlijst invullen. Daarnaast moet een 

kandidaatsrapport worden ingezonden. Kandidaat-steden nemen ook deel aan het 
IOC Observer Program, waarbij zij de gaststad van dat jaar bezoeken.

5. IOC-leden beoordelen de tweede vragenlijst en het kandidaatsrapport en brengen 

een vierdaags bezoek aan elke kandidaat-stad. Op basis daarvan stellen zij een 
evaluatierapport op. De inhoud hiervan behelst een beschrijving van het concept 
voor de Spelen, de nalatenschap, het politieke en economische klimaat met 
bijbehorende structuur, wettelijke aspecten en garantiestellingen, immigratiefor-
maliteiten, milieu en meteorologische zaken, financiën, marketing, sportaccommo-
daties en –locaties, Paralympische Spelen, olympisch dorp, medische dienstverle-
ning, veiligheid, accommodatie, transport, media en cultuur8.

6. Presentatie van de kandidatuur tijdens de IOC-sessie waar de kandidaat-stad 

wordt gekozen. IOC-Leden selecteren tijdens deze bijeenkomst door middel van 
stemmingsrondes de definitieve gaststad. Leden afkomstig uit een land van een 
kandidaat-stad mogen niet meedoen aan de stemmingsrondes zolang hun land nog 
meedingt. Na elke stemmingsronde valt de stad met het minste aantal stemmen 
af. De stad die een absolute meerderheid heeft, wordt gekozen. De IOC-kerneisen 
voor kandidaat-steden zijn:

- Visie. Aan de basis van het olympisch plan ligt een duidelijke visie op het hoe en 

waarom van het organiseren van de Spelen. Deze visie is ingebed in een grotere, 
al eerder ingezette strategie, waarvan de Spelen zelf een hoogtepunt vormen.

- Compact. Het IOC eist compacte Spelen met een adequate infrastructuur,  
geschikte trainings- en wedstrijdaccommodaties, een olympisch dorp, adequate 
mediavoorzieningen en voldoende hotels. Alle sport- en verblijfsaccommodaties 
bevinden zich zoveel mogelijk op korte afstand van elkaar. Kosten blijven hierdoor 
beperkt en de logistieke uitvoering blijft beheersbaar.

- Nalatenschap. De plannen voor de jaren na afloop van de Spelen zijn cruciaal:  
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De kosten voor een kandidaatstelling bedragen ongeveer US$ 50 miljoen. Er zijn goede 
mogelijkheden om grote delen van deze investering voor de sport, maar ook in bredere 
optiek renderend te maken. Van de kandidaatstelling op zich gaat al een positieve wer-
king uit. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd, naamsbekendheid gegenereerd, nieuwe 
concepten ontwikkeld en innovatieve allianties gesmeed. Illustrerend is in dit kader de 
olympische ambitie van de Franse hoofdstad. Parijs was in de race voor de organisatie 
van de Spelen van1992, 2008 én 2012. Voor een selectie als gaststad kan een lange 
adem - net als in de sport - belangrijk zijn. Beijing legde het in 1993, bij de selectie 
van de gaststad van 2000, nipt af tegen Sydney. Bij de stemmingsrondes in 2001 liet de 
stad de concurrentie echter met gemak achter zich.

Nederland is met de huidige lange termijnaanpak, waarbij de Spelen over twintig 
jaar centraal staan, uniek. Deze werkwijze wordt inmiddels internationaal de ‘Dutch  

approach’ genoemd. Al in de onderzoeks- en oriëntatiefase heeft Nederland zich dus met 
een onderscheidende aanpak in de kijker gespeeld.

1.5 Conclusie

De moderne Olympische Spelen zijn in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een eve-
nement van grote proporties, waar veel mensen al lang van tevoren naar aftellen. 
Jarenlang bereiden niet alleen topsporters zich minutieus voor om tijdens dit ultieme 
sportevenement hun beste prestatie ooit neer te zetten. Ook het gastland wil in de olym-
pische weken ‘pieken’, omdat dat hét moment is waarop de associatie met het sterke 
olympische merk wereldwijd wordt uitgedragen. De kracht van de Spelen ligt besloten in 
het karakter dat veel verder reikt dan de sport: 

Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities 

of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to 

create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example and 

respect for universal fundamental ethical principles (bron: Olympic Charter - IOC 2007). 

Bij een goede aanpak van de organisatie van de Spelen vallen er naast sportieve ook 
sociaal-culturele, technologische en economische successen te boeken. De Spelen kun-
nen het organiserende land een waardevolle erfenis opleveren. Nederland heeft zich 
in de olympische historie niet onbetuigd gelaten. In 1928 organiseerde Amsterdam de 
Olympische Spelen. Tot op de dag van vandaag wordt dit als een succesvol evenement 
herinnerd, en als de Spelen waar de olympische vlam werd geïntroduceerd. Nederlandse 
sporters veroverden veel olympische en paralympische medailles, met respectievelijk 
Sydney 2000 en Stoke Mandeville/New York/Arnhem 1984 als absolute hoogtepunten. 
In 1992 mengde ons land zich opnieuw in de race om de organisatie, maar moest het 
toen afleggen tegen de Catalaanse hoofdstad in een misschien wel ongelijke strijd. 

Als Nederland over een paar jaar een echt sportland is, dan kunnen we besluiten om de 
strijd om de organisatie van de Olympische Spelen opnieuw aan te gaan. Samen staan 
we dan voor de uitdaging om een breed gedragen olympische visie te ontwikkelen, 
ingebed in een meer omvattende strategie en met een onderscheidend concept voor een 
compact en duurzaam evenement waarvan Nederland na afloop van de Spelen nog veel 
profijt trekt.
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2.  nEdErland: uitdagingEn 
voor dE toEkomst

‘Het perspectief op Olympische Spelen geeft ons land een  
samenhangend doel. Daardoor geeft het energie om een aantal  

essentiële ontwikkelingen in gang te zetten of te versnellen.  
Vooral dat samenhangende doel, waarvoor heel veel mensen  

warm lopen, dat vind ik mooi!’  
Job Cohen, burgemeester Amsterdam



Etnische variëteit
De voorziene bevolkingsgroei komt geheel voor rekening van de groei van het aandeel 
westerse en niet-westerse allochtonen. Tussen 2008 en 2030 groeit het aantal niet-
westerse allochtonen naar verwachting van 1,8 miljoen naar 2,5 miljoen. Niet-wes-

terse allochtonen maken dan in 2030 ruim 14% van de bevolking uit. Dat percen-
tage zal in de jaren daarna nog licht oplopen. Lokaal en regionaal bestaan er grote 
verschillen. De hoogste concentraties niet-westerse allochtonen zijn te vinden in de 
grote steden. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag bestaat ongeveer eenderde van 
de bevolking uit niet-westerse allochtonen. De verwachting is dat - door suburbanisa-
tie - het aandeel niet-westerse allochtonen in deze gebieden zal dalen en in overige 
gebieden zal stijgen (CBS 2008a). De culturele gewenningsprocessen die zich nu in 
de grote steden voordoen - waarbij autochtonen en allochtonen leren omgaan met 
de diversiteit aan culturen, gewoontes en instituties - zullen zich ook elders in het 
land gaan voltrekken. Ook sportverenigingen moeten zich meer voor deze doelgroep 
openstellen.

Opleidingsniveau
De afgelopen jaren is het opleidingsniveau in Nederland steeds verder gestegen (SCP 
2008). In 2007 had 28% van de 15- tot 64-jarigen een opleiding op hbo/wo-niveau. 
Met die cijfers staat Nederland in de Europese middenmoot (CBS 2009a).  
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Figuur 2.1  
Ontwikkeling en prognose van het percentage personen 

van 65 jaar en ouder, 1950-2050
Bron: CBS Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose
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Figuur 2.2 
Ontwikkeling en prognose van het aantal huishoudens, 1960-2050 

Bron: CBS Bevolkingsstatistiek; CBS Huishoudensprognose
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Doel van het Olympisch Plan is om van Nederland een echt sportland te maken. In 2016 
twijfelt dan niemand er meer aan dat Nederland moet proberen de organisatie van de 
Olympische Spelen van 2028 binnen te halen. Nederland beschikt in 2016 over de daar-
voor benodigde sportinfrastructuur. Bovendien zijn zoveel mensen op een prettige wijze 

met de sport in aanraking gekomen, dat vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat daarmee 
ook maatschappelijke winst valt te behalen. 

Maar welke uitdagingen staan Nederland te wachten? In dit hoofdstuk schetsen we hoe 
Nederland er in 2028 uit zou kunnen zien. Daarmee geven we ook aan welke thema’s 
dan mogelijk een rol van betekenis spelen in het maatschappelijk debat én die van 
invloed zullen zijn op de sport en andere sectoren. 
 
Deze schets is gebaseerd op de cijfers en studies van instituten als het CBS, het RIVM, 

het CPB en het SCP, alsmede op wat er door ‘futurolgen’ aan toekomstbeelden is ge-
schetst (Bahas 2008, Duijvestein en Kattenberg 2004). Achtereenvolgens kijken we naar 
de demografie, het ruimtegebruik, de economie, de gezondheid en naar veranderingen in 
leefpatronen. Steeds beantwoorden we de vraag: hoe heeft Nederland zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld en welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren verwachten?  

2.1  Demografie

Groei, vergrijzing en verdunning
De afgelopen decennia is de bevolking in Nederland behoorlijk gegroeid én van samen- 
stelling veranderd. Ook voor de aankomende jaren wordt een verdere groei van de 
bevolking verwacht, zij het dat die groei wat zal afzwakken. Rond 2035 moet Nederland 
zo’n 17,5 miljoen inwoners tellen; 1,1 miljoen meer dan nu. Daarna zal het inwonertal 
zich op dat niveau stabiliseren, om na enige tijd weer licht te dalen (CBS 2009).
De komende decennia zal het aandeel 65-plussers verder stijgen. Rond 2030 zijn 4,1 
miljoen Nederlanders (24% van de bevolking) 65 jaar of ouder (zie figuur 2.1). Het aan-
deel ouderen stijgt daarna nog licht door. Ter vergelijking: in 2008 waren er 2,4 miljoen 
65-plussers, 14% van de bevolking (SCP 2006, RIVM/VTV). De stijging van het aandeel 
65-plussers zet de betaalbaarheid van pensioenstelsels onder druk, zorgt voor krapte op 
de arbeidsmarkt en zal onder andere een scherpe toename van de kosten voor de ge-
zondheidszorg met zich meebrengen. Beheersing van die kosten, bijvoorbeeld door meer 
in te zetten op preventie, wordt daarmee steeds belangrijker. Voor de sport betekent de 
vergrijzing een vergroting van een marktsegment waarin de sport traditioneel minder 
goed is vertegenwoordigd (zie hoofdstuk 3).

Steeds meer Nederlanders wonen - al dan niet tijdelijk - alleen. Tussen 1980 en 2008 
steeg het aantal huishoudens met 2,2 miljoen tot 7,2 miljoen. De hogere leeftijd 
waarop mensen gaan trouwen is daar debet aan, evenals de stijging van het aantal 
scheidingen. Het aantal huishoudens in Nederland groeit daarmee harder dan het aantal 
inwoners. De aankomende decennia zal het aantal huishoudens blijven stijgen, tot 8,1 
miljoen in 2035 (zie figuur 2.2). Het aandeel eenpersoonshuishoudens neemt verder toe 
tot 44%. In 2008 was dat nog 35%. Meer eenpersoonshuishoudens betekent een grotere 
druk op de ruimte en een grotere groep van burgers die voor steun en contacten niet 
automatisch kunnen terugvallen op gezinsleden. Deze burgers gaan daarom op zoek 
naar andersoortige contacten, waaronder contacten in en via de sport.
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Ook wat betreft de uitgaven aan onderwijs – in Nederland 5,2% van het bruto binnen-

lands product – scoort Nederland Europees gezien gemiddeld (CBS 2008b).

Vanwege cohortvervanging, maar ook door de ingevoerde kwalificatieplicht is de 
verwachting dat het percentage hoger opgeleiden de aankomende decennia verder zal 
doorgroeien, naar 36% (RIVM/VTV). Ook onder niet-westerse allochtonen stijgt het 

opleidingsniveau, al zijn de verschillen met autochtonen nog groot1 en lijkt er sprake 
te zijn van een ‘opleidingsplafond’ (SCP 2008a). Investeren in onderwijs is echter harde 
noodzaak. De wereld wordt steeds meer een ‘kenniseconomie’. Daarin achterblijven, 
betekent een verlies aan werkgelegenheid (CBS 2009). Alhoewel het onderwijsniveau in 

Nederland stijgt, zijn er ook zorgen over de kwaliteit van het onderwijs (lees- en reken-
vaardigheden, CBS 2009a). Nog altijd bedraagt het percentage voortijdig schoolverla-

ters (gedefinieerd als 18-24-jarigen zonder startkwalificatie die geen opleiding volgen) 

12%. De verwachting is dat Nederland de EU-doelstelling (een afname naar 8% in 2010) 
ten aanzien van het percentage leerlingen zonder ‘startkwalificatie’ (een afgeronde 
beroepsopleiding op minimaal mbo 2-niveau) niet zal halen (SCP 2008b). Kinderen uit 
eenoudergezinnen, uit grote steden en uit een niet-westerse gemeenschap lopen een 
grotere kans om de school zonder startkwalificatie te verlaten. Diverse projecten laten 
zien dat sport een bijdrage kan leveren aan het verminderen van deze problematiek (zie 
hoofdstuk 4).

2.2 Ruimtegebruik

Door de groei van de bevolking, door de verkleining van de huishoudens én door 
stijgende verwachtingspatronen omtrent het wonen op zich, is er steeds meer ruimte 
nodig. Het aantal hectare en bebouwd terrein in Nederland groeide de afgelopen jaren 
dan ook gestaag. Tussen 1996 en 2003 alleen al nam het percentage bebouwd ter-

rein (terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare 
voorzieningen) toe van 7,3 naar 7,9%. Zeventig procent daarvan bedraagt ruimte voor 
woningen. Tussen 1950 en nu zijn er zo’n vijf miljoen woningen bijgekomen. Op dit mo-

ment telt Nederland ongeveer 7 miljoen woningen. 
 
Vooral het aandeel (grotere!) koopwoningen is de afgelopen jaren behoorlijk geste-
gen. Met name in de provincies langs de A2 en Zuid-Holland, die toch al een stedelijk 
karakter hebben, breidt de bebouwing zich uit. Veel agrarisch terrein krijgt een andere 
bestemming. 

De grootte van de huidige woningvoorraad voldoet nog bij lange na niet aan de toe-
komstige vraag. Met de huidige woningbouw worden vooral de achterstanden uit het 
verleden ingehaald. Als gevolg van de verwachte bevolkingsgroei en huishoudensver-
dunning zijn er in ons land met name in de Randstad nog veel nieuwe woningen nodig. 
In de Structuurvisie Randstad 2040 wordt aangegeven dat er daar tot 2040 tenminste 
500.000 nieuwe woningen nodig zijn. “Al met al moet voor 10 tot 20 keer de omvang 
van Amersfoort ruimte worden gevonden binnen en buiten de bestaande bebouwings-
contouren”, aldus het kabinet (VROM 2008). De druk op de ruimte blijft de komende de-
cennia stijgen, met name in de Randstad (RPB 2007). Daarbij zal het steeds moeilijker 
worden de kwaliteit van de ruimte te garanderen, dat wil zeggen om de buitenruimte 

aantrekkelijk te houden, uitnodigend om eropuit te trekken of om gelegenheid te bieden 
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1 Van de niet-westerse allochtonen had in 2004 14% 
een opleiding op hbo/wo-niveau, tegen  27% van de 
autochtonen (SCP 2006). Het opleidingsniveau is het 
laagste bij de Turkse en bij de Marokkaanse gemeen- 
schap, respectievelijk 7% en 9% (SCP 2008a). 
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toeneemt, komt overlast (van jongeren, drugs, openbare dronkenschap, omwoners) nu 
al vaker voor en zaken als burenhulp en vrijwilligerswerk minder vaak (CBS 2008c:186, 
SCP 2008a/b). Saamhorigheidsgevoelens en contacten in de buurt blijken af te nemen 
naarmate het aandeel niet-westerse allochtonen toeneemt (CBS 2008c:73). Concentra-
tie van kansarmoede kan op de lange termijn een maatschappelijk kruitvat zijn (ABF 
Research, Rigo 2006). Leefbaarheidsproblemen vormen dan ook een reëel gevaar voor de 
toekomst. Onze steden vitaal houden, wordt een van de belangrijke opdrachten voor de 
toekomst.

Milieu

De afgelopen vijftien jaar hebben emissiebeperkende maatregelen ertoe geleid dat de 

milieukwaliteit flink is verbeterd. Bij voortzetting van het huidige milieubeleid kan de 
huidige milieukwaliteit worden behouden of mogelijk zelfs iets verbeteren. Teveel opti-
misme is echter misplaatst. De gezondheidsrisico’s door milieufactoren kunnen stijgen, 
mede doordat ouderen gevoeliger zijn voor luchtverontreinigende stoffen. Bovendien 
zullen zonder effectief internationaal klimaatbeleid de CO2-emissies blijven toenemen 
(CPB, MNP, RPB 2006). 

De komende decennia blijft klimaatverandering een hardnekkig milieuprobleem. 
Daardoor wordt ook het risico op overstromingen door zeespiegelstijging, verhoogde 
rivierafvoeren en extreme neerslag groter. Het laagste deel van Nederland, dat het  
dichtstbevolkt is en het meest zal verstedelijken, is hierbij het kwetsbaarst.  
De klimaatverandering wordt veroorzaakt doordat nationaal en internationaal het ener-
giegebruik blijft stijgen (CPB, MNP, RPB 2006). Klimaatveranderingen kunnen ook de 
gezondheid bedreigen, omdat een stijgende temperatuur de kans op het ontstaan van 
voor ons nieuwe (tropische) ziekten vergroot.

Massa-automobilisering

Naast de woninguitbreiding (en het milieu) vormt bereikbaarheid de tweede grote 
uitdaging in de Randstad. In krap vijftig jaar tijd is het wagenpark verveertienvoudigd 
(figuur 2.5). In 2007 werden er 130 miljard autokilometers gemaakt. Het reistijdverlies 
als gevolg van files was in 2007 opgelopen tot 68 miljoen uur (KiM 2008). Gestegen 
welvaart en een toename van het aandeel werkenden – waaronder tweeverdieners – heb-
ben de mobiliteitsbehoefte doen groeien en een ‘autoafhankelijkheidscultuur’ gecreëerd. 
Ook het treinverkeer is de afgelopen jaren gestegen – zij het minder hard dan het 
autoverkeer (KiM 2007).

Voor de aankomende jaren wordt een verdere groei van de mobiliteit voorzien. De 
verwachtingen over de groei van het treingebruik tot 2020 lopen uiteen van 8% tot 
58% ten opzichte van 2000. Voor het autoverkeer wordt tussen 2009 en 2012 een groei 
verwacht van 11% tot 14%. Om Nederland bereikbaar te houden, moeten er snellere en 

Expertrapport  -  Nederlandse sport naar olympisch niveau 43

 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2007

Aantal auto’s (x 1000) 522 2.405 4.240 5.118 6.343 6.992 7.230
Auto’s per 1.000 inwoners 46 186 301 344 400 429 442
Auto’s per 1.000 huishoudens 165 603 847 844 930 985 1.005
  

Figuur 2.5  
Autobezit 1960-2007
Bron: Harms (2008)

aan sport en beweging in dichtbevolkte stadswijken. De druk om sportvoorzieningen 

naar de randen van de stad te verplaatsen (SCP 2008a), zal alleen nog maar groter 
worden, (zie figuur 2.3).

Regionale en lokale verschillen
Het aantal woningen en huishoudens stijgt niet in alle provincies evenveel (figuur 2.4). 

Het aantal huishoudens per gemeente zal vooral aan de noordoostelijke zijde van de 
Randstad sterk toenemen. In de regio Zuid-Limburg en in het noordoosten van Gronin-
gen gaat het aantal huishoudens waarschijnlijk dalen. Dichtbevolkte gebieden dreigen 
nog dichter bevolkt te raken, in dunbevolkte gebieden dreigt soms een demografische 
leegloop. Dat laatste herbergt het risico van een verslechtering van de leefomgeving. 
Die kan zich uiten in leegstand, bevolkingssegregatie (laagopgeleiden versus hoogopge-
leiden, kansrijken versus kansarmen) en financiële problemen voor woningcorporaties. 

Aan de andere kant ontstaat zo ook ruimte voor verdunning en vergroening. 

Vitale steden
Een vitale stad is een gedifferentieerde en gevarieerde, maar niet een gedeelde stad. 
In een gesegregeerde stad leven mensen langs elkaar heen, waardoor sociale samen-
hang ontbreekt en wederzijds begrip geen kans krijgt. Naarmate de stedelijkheid 
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Figuur 2.4   
Procentuele toename van het aantal 

huishoudens per gemeente tussen 
2007 en 2025

Bron: PvdL,CBS (2008)

Figuur 2.3  
Aandeel bebouwd gebied t.o.v. landelijk 

gemiddelde (14,6%), 2003
Bron: CBS



Economische scenario’s

Hoe zijn de economische perspectieven op de lange termijn? De crisis in de financiële 
wereld maakt het moeilijk om nu voorspellingen te doen voor de economische ontwik-
keling in de aankomende jaren. Eind 2008 verwachtte het CPB voor 2009 en 2010 nog 
een stijging van koopkracht, maar ook een krimpend wereldhandelsvolume en een 
oplopende werkloosheid (CPB 2009). Voor de verdere toekomst spreekt het CPB over 

‘grote onzekerheden’. 

In 2004 schetste het CPB nog vier scenario’s voor de Nederlandse economie tot 2040 
(CPB 2004). Die scenario’s bouwen voort op de in 2003 uitgebrachte studie ‘Four  

Futures of Europe’. Cruciale factoren daarin zijn de mate waarin landen bereid en in 
staat zijn om internationaal (Europees en wereldwijd) samen te werken en de wijze 
van hervorming van de collectieve sector (publiek of privaat)2. Deze vier scenario’s 

leiden tot grote verschillen in economische groei. Die groei is het hoogst in een wereld 
waarin internationale samenwerking en marktgericht handelen samengaan - het Global 
Economy scenario. In dit scenario is echter ook sprake van grotere inkomensverschillen 
tussen hoog- en laagopgeleiden en tussen werkenden en niet-werkenden. Daarnaast is 
er in een marktgerichte omgeving minder aandacht voor grensoverschrijdende milieu-
vraagstukken en worden de problemen op dit terrein niet aangepakt. Internationale 
samenwerking heeft voordelen op het gebied van economie en milieu, maar gaat ten 
koste van soevereiniteit en identiteit van de afzonderlijke landen (zie figuur 2.7). 

Figuur 2.7  Samenvatting vier scenario’s

 

Innovatie, ondernemerschap en ICT

Een belangrijke factor is de steeds sterkere internationale concurrentie. Opkomende 
economieën, zoals in het voormalig Oostblok en het Verre Oosten, genereren belangrijke 
nieuwe afzetmarkten voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar niet per se werkgelegen-
heid voor Nederlandse werknemers. Arbeid verplaatst zich en dwingt ‘oude’ economieën 
om te investeren in productiviteit, innovatie en nieuwe markten – zoals de snel groeien-

de vrijetijdsindustrie. 

Volgens het CBS is het vrij goed gesteld met het ondernemersklimaat in Nederland,  
maar zijn we te weinig innovatief (CBS 2007b). De kennis om te innoveren is wel aan-
wezig, maar Nederland verzuimt die kennis te implementeren en te gelde te maken. In 
vergelijking met andere landen is er in Nederland te weinig ondernemerschap. 
Het aantal ondernemers is naar internationale maatstaven nog gemiddeld; het aantal 
starters en snelle groeiers is daarentegen laag. Het ondernemersklimaat wordt nog altijd 
gekenmerkt door een oerwoud aan regels en een te theoretische ondersteuning. In de 
ontwikkeling van de research & development-intensiteit loopt Nederland achter bij het 

gemiddelde van de Europese Unie (CBS 2009a). 
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 Regional Strong Transatlantic Global
 Communities Europe Market Economy

Groei van het BBP per hoofd 0,7 1,2 1,7 2,1
Inkomensgelijkheid + 0 - -
Grensoverschrijdend milieu 0 + - --
Soevereiniteit en identiteit + - 0 - 
  

Figuur 2.7  
Samenvatting vier scenario’s

Bron: CPB (2004)

2 In Regional Communities hechten landen veel waarde 
aan hun soevereiniteit en identiteit; hervormingen in 
de collectieve sector komen nauwelijks tot stand. In 
Strong Europe vinden wel enige hervormingen plaats in 
de sociale zekerheid. In Transatlantic Market wordt de 
collectieve sector wel hervormd, maar zijn de Europese 
landen niet bereid om een deel van hun soevereiniteit 
in te leveren. In Global Economy wordt internationale 
samenwerking gecombineerd met een grondige herzie-
ning van de collectieve sector.
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betere verbindingen worden gelegd, nationaal en internationaal. Dat is niet alleen van 

belang voor een prettigere leefomgeving, maar ook noodzakelijk om de concurrentiepo-
sitie van de regio en van Nederland te verdedigen of te verbeteren. Het Olympisch Plan 
verschaft die processen een grotere ‘sense of urgency’ en kan het besluitvormingsproces 
bespoedigen.

Zelfs als alle weguitbreidingen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 
2009 worden gerealiseerd, zullen de reistijdverliezen nog stijgen met 25 tot 41% (KiM 
2008). Verder kan alleen een op gedragsverandering gericht beleid ertoe bijdragen dat 
mensen in de toekomst een actievere leefstijl adopteren en de auto wat vaker laten 

staan ten gunste van het openbaar vervoer, de fiets of gewoon gezond gaan lopen.

2.3 Economie, ondernemerschap en innovatie

Economische ontwikkeling
In de gestegen mobiliteitsbehoefte weerspiegelt zich de gestegen welvaart. De 
afgelopen decennia heeft de Nederlandse economie een forse groei doorgemaakt. 
Ondanks flinke periodes van terugval groeide de economie - met uitzondering van begin 
jaren tachtig - jaarlijks met enkele procentpunten (zie figuur 2.6). Mede daardoor is 
het nationaal inkomen sinds 1970 iets meer dan verdubbeld en heeft de gemiddelde 
Nederlander nu zo’n 40% meer (reëel) te besteden dan begin jaren zeventig (SCP 2006, 
2008a). Het aandeel mensen dat in armoede leeft, is de afgelopen decennia bijna 
gehalveerd en bedraagt nu iets minder dan 8% (CBS 2008e). Met name in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw was er sprake van een lichte stijging van de 
inkomensongelijkheid (SCP 2006). Internationaal bezien is de inkomensongelijkheid in 
Nederland desondanks laag te noemen (CBS 2009a). Dat mag als een groot goed gelden. 
Een cultuurgoed bovendien, waartoe we ook goede sociale verhoudingen, wederzijds 

vertrouwen en een florerend maatschappelijk middenveld (lees: verenigingsleven) 
rekenen en die samen het ‘Rijnlandse model’ definiëren. 
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Figuur 2.6  
Groeicijfer bruto binnenlands product, mutaties per jaar in % (bbp, economische groei)

Bron: CPB, http://www.cpb.nl/nl/data/nb2008_02/ (06-01-2009)
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Per gewerkt uur wordt in Nederland meer verdiend dan in de rest van Europa en de VS. Toch 
ligt het bbp per hoofd van de bevolking in Nederland 20% lager dan in de VS. Dat komt 
omdat het aantal gewerkte uren per werkende in Nederland ruim een kwart lager ligt dan in 

de VS (en ook lager dan in de rest van Europa). Er werken in Nederland niet minder mensen 
dan in andere landen, maar elke werkende maakt relatief weinig uren. Dat geldt zeker voor 
vrouwen (Nederland is internationaal kampioen deeltijdwerk), maar in iets mindere mate 

ook voor mannen (CPB, SCP 2006). In vergelijking met de rest van Europa (en zeker in 
vergelijking met de VS) tonen Nederlanders zich minder bereid om meer uren te werken, 
vinden Nederlanders het minder belangrijk om iets in hun werk te bereiken en zijn ze 
minder van mening dat werk boven vrije tijd gaat (zie figuur 2.9). Nederlanders betonen 
zich minder ‘ambitieus’ dan in ieder geval Amerikanen, maar ook veel Europeanen. Wat 
betreft alles opzij zetten voor dat ene doel, de absolute drive om daarin te excelleren en 
daar ook naar te handelen, heeft Nederland nog heel wat te leren (CBS 2009a). 

2.4 Gezondheid

Gezondheid en gezondheidskosten
In de omgang met arbeid en vrije tijd lijken Nederlanders redelijk relaxed door het leven 
te gaan. Economisch mag dat niet altijd als een bate in de boeken terecht komen, feit 

is wel dat Nederlanders – wellicht juist door dat meer ontspannen arbeidsethos - een 
gezond volk zijn. Het gros van de bevolking voelt zich gelukkig (erg) gezond.  
De levensverwachting bij geboorte is de afgelopen decennia verder opgelopen en zal 
zich de aankomende decennia positief blijven ontwikkelen (83 jaar mannen, 85 jaar 
vrouwen; CBS 2009b). Voor Nederlandse vrouwen geldt echter dat de huidige en de te 
verwachten levensverwachting onder het gemiddelde van de EU-15 liggen. 

De zorgkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt met name door  
prijsontwikkelingen, maar ook door toename van het volume en door de veranderende 
bevolkingsopbouw. In 2007 werd aan de zorg 72 miljard uitgegeven. Aan preventie werd 
12 miljard uitgegeven – waarvan 24 miljoen euro voor lichamelijke oefening en sport 
en 7 miljoen ter voorkoming van sportblessures4. Omdat zorgkosten scherp toenemen na 
het 60ste-65ste levensjaar is de verwachting dat de zorgkosten ook de aankomende jaren 
sterk blijven stijgen (CBS 2009a). ‘Vergrijzing’ is daarbij de grootste factor, aldus het 
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4 De meeste kosten in termen van preventie gaan 
naar luchtkwaliteit en woningkwaliteit (3,6 miljard 
euro), afvalverwijdering (1,6), waterkwaliteit (1,5) en 
verkeersveiligheid (1,6). Aan preventie van hart- en 
vaatziekten wordt 0,9 miljard uitgegeven, aan gebits-
verzorging 0,5 miljard.
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In het regeerakkoord wordt het belang van innovatie en ondernemerschap inmiddels 

benadrukt3. Een hoog niveau van ICT werkt stimulerend op de economie en de samen-
leving. Nederland kan zich op ICT-gebied over het algemeen goed meten met andere 
toonaangevende landen, maar er zijn zeker aandachtspunten (CBS 2008d). Verbeterpun-
ten zijn onder meer het ICT-gebruik bij bedrijven (diverse Noord-Europese landen maken 
er intensiever gebruik van), de adoptie van nieuwe ICT-toepassingen door het bedrijfs-

leven, een schaarste aan specialistische ICT-kennis (beperkte deelname ICT-onderwijs 
en de groei van de ICT-branche) en de nog altijd redelijk omvangrijke groep mensen met 
weinig tot geen ICT-vaardigheid (figuur 2.8).

Excelleren

Productiviteit is een functie van de kwantiteit van de inzet waarmee wordt gewerkt  
(het aantal arbeidsuren) en de kwaliteit van de gepleegde inzet (de efficiëntie en ef-

fectiviteit waarmee wordt gewerkt). Op het tweede vlak scoort Nederland gunstig. 

 Nederland EU-15 Denemarken Finland Zweden

ICT-bestedingen, als % van het bbp, 2006 6,3 5,6 6,0 6,0 7,3
Aandeel ICT-sector in R&D-uitgaven bedrijvensector, 2005a 31,0 n.b. 35,0 67,0 35,0
Aangevraagde Europese ICT-patenten, 2004 76,0 n.b. 32,0 139,0 74,0
Internettoegang voor leerlingen op school, 2007b 5,8 n.b. 6,2 6,4 6,4
Huishoudens met breedbandinternet, 2007 74,0 46,0 70,0 60,0 67,0
Personen met hoge internetvaardigheden, 2007c 15,0 13,0 30,0 35,0 9,0

Figuur 2.8  
Indicatoren van de digitale economie, internationaal, 2004–2007 

Bron: CBS (2008d)

Figuur 2.9 
Preferenties voor tijdsbesteding in procenten 

a Bron: ISSP 1997, gewogen resultaten (in: CPB, SCP 2006)
b Bron: WVS 1999/2000, gewogen resultaten (in: CPB, SCP 2006)
c Bron: WVS 1999/2000, gewogen resultaten (in: CPB, SCP 2006)
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3 In het Regeerakkoord staat onder meer: “Een gezonde 
dynamische economie kan niet zonder ontwikkeling van 
hoogwaardige kennis en toepassing daarvan. Nieuwe 
processen, producten en diensten zijn een voorwaarde 
voor het behoud van een sterke concurrentiekracht en 
gezonde economische groei” en “Concurrentiekracht is 
steeds meer afhankelijk van innovatief vermogen (…)”.



RIVM (naast de stijging van de bevolkingsomvang). Voor sommige ouderdomsziekten als 

hartfalen, dementie en beroertes bedragen de verwachte toenames in prevalentie tussen 
2003 en 2025 meer dan 40% (inclusief een 6,5 procentpuntstijging als gevolg van groei 
van de bevolking - zie figuur 2.10). Ouderen gezond houden, bijvoorbeeld door het 
stimuleren van bewegen, lijkt daarmee zowel een humanitair nastrevenswaardig doel, 
als een belangrijk economisch aandachtspunt.

   2003 2025 Toename (%)

Hartfalen 179 263 47
Dementie 102 148 45
Beroerte 229 329 44
Gezichtsstoornissen 543 779 43
Coronaire hartziekten 676 959 42
COPD 316 438 39
Artrose 682 929 36
Botontkalking 156 212 36
Doofheid 534 723 35
Diabetes mellitus 609 807 33
Borstkanker   78   95 22
Reumatoide artritis 148 180 22

Psychische gezondheid
Het leeuwendeel van de zorgkosten wordt veroorzaakt doordat mensen niet langer voor 

zichzelf kunnen zorgen. Dat is deels omdat ze daartoe lichamelijk niet in staat zijn, 
maar vooral ook omdat ze geestelijk hulp nodig hebben, dement raken of verstandelijk 
gehandicapt zijn. Hoewel het aandeel burgers met psychische klachten redelijk stabiel 

is, groeit tegelijk het aantal mensen dat een beroep doet op de geestelijke gezond-
heidszorg (CBS 2009b). Per hoofd van de bevolking zijn de kosten voor geestelijke 
gezondheid de afgelopen jaren gestegen van 162 naar 275 euro. Diverse onderzoeken 
tonen aan dat de sport hier mogelijk van betekenis kan zijn en - onder de juiste om-
standigheden - psychische klachten kan verminderen (zie hoofdstuk 4).

Gezondheidsdeterminanten
Ongezonde voeding en een ongezonde leefstijl (roken, drinken, naar verhouding teveel 
eten, inactiviteit) zijn belangrijke determinanten van de volksgezondheid. De verwach-
tingen voor de toekomst op dit vlak zijn niet allemaal even gunstig.

Roken

Cijfers van Stivoro laten op lange termijn een daling zien van het aandeel van de 
bevolking dat rookt. Momenteel rookt ongeveer een kwart van de bevolking, waar dat 
veertig jaar geleden nog ruim meer dan de helft was (zie figuur 2.11). In vergelijking 
met andere Europese landen scoort Nederland gemiddeld, al roken Nederlandse vrouwen 
wat meer dan vrouwen in andere Europese landen. Enigszins verontrustend is dat de  

daling van het aandeel rokers de laatste jaren tot stilstand lijkt te zijn gekomen.
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Figuur 2.10  
Prevalenties (x 1.000) van belangrijke chronische aandoeningen

Bron: RIVM/VTV  (2006:257)
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en visserij. In alle sectoren van de economie worden papier- en bureauwerk steeds 
dominanter. Een beetje veehouder zit tegenwoordig vaker achter zijn laptop dan op een 
melkkruk. Industrieterreinen worden vervangen door kantoorparken. De mens wordt in 
toenemende mate een zittende mens. Beweging wordt steeds minder een verplichting of 
noodzaak, maar een vrijwillige keuze. Mensen moeten verleid worden om nog in bewe-
ging te komen. Plezier beleven aan bewegen, zoals in sport, kan daarbij helpen.

Gezonde voeding

Het debat over eetpatronen draait niet alleen om hoeveelheden. Het gaat er ook om 
wat men eet. Een teveel aan verkeerde (verzadigde) vetten en een tekort aan groente 
en fruit vergroten de kans op hart- en vaatziekten en tal van andere chronische aan-
doeningen. Op het terrein van vetgebruik zijn de trends relatief gunstig; op het terrein 
van het eten van groenten en fruit niet. Nederlanders eten te weinig en steeds minder 
groente (134 gram per dag in 1998, waar 150-200 gram wordt aanbevolen). Datzelfde 
geldt voor het eten van fruit (109 gram per dag in 1998, waar dat in 1987 nog 130 
gram was en 200 gram per dag wordt aanbevolen; RIVM/VTV). 

De verwachtingen voor de toekomst zijn niet allemaal even positief. Door de opkomst 
van ‘gemaksvoedsel’ en de consumptie van tussendoortjes (veelal buitenshuis) zullen de 
gemiddelde porties stijgen en ook meer energierijke producten bevatten. Qua drankge-
bruik doet Nederland het overigens niet slecht. Het alcoholgebruik ligt in Nederland 
onder het EU-27 gemiddelde (RIVM/VTV). Wel drinken jongeren in Nederland naar 
verhouding relatief vaak.

Gedragsverandering

Al met al zijn de vooruitzichten voor de volksgezondheid op de lange termijn niet alle-
maal even gunstig. Dat geldt zeker voor mensen in zogeheten lage SES-groepen (Sociaal 
Economische Status). Stelselmatig scoren allochtonen en mensen met lagere inkomens 
en lagere opleidingsniveaus op vrijwel alle genoemde gezondheidsdeterminanten slech-
ter dan autochtonen en mensen met hogere opleidingsniveaus en/of inkomens. Deze 
verschillen blijken in de praktijk hardnekkig en hangen vaak samen met achterstanden 
op andere terreinen (woonomgeving, leefstijl). Om tot gewenste gedragsveranderingen 
te komen, is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij in beweging komen, ge-
zonder eten en niet roken in onderling verband worden bezien (‘actieve leefstijlen’).
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Overgewicht

Overgewicht is een belangrijke determinant van de volksgezondheid en draagt onder an-
dere bij aan diabetes mellitus type 2 en hartinfarcten. Zeven procent van de sterfgeval-
len is te wijten aan overgewicht (RIVM/VTV). De afgelopen jaren is het aandeel volwas-
senen met ernstig overgewicht (obesitas) sterk toegenomen (zie figuur 2.12). Ook is 
er een stijging waarneembaar van het aandeel kinderen met (ernstig) overgewicht, tot 
verdriedubbelingen toe. Bij ongewijzigd beleid luidt de verwachting dat het aandeel vol-
wassenen met obesitas de komende twintig jaar met 50% zal toenemen (Bemelmans et 
al. 2004). Wereldwijd hebben 300 miljoen mensen ernstig overgewicht. In de VS kampt 
32% van de volwassenen met ernstig overgewicht, een verdubbeling in vergelijking met 
eind jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Homo sedens

Overgewicht is het gevolg van teveel eten in vergelijking tot het verbruik aan calorieën 
door bewegen. In de twintigste eeuw is de noodzaak om te bewegen steeds verder af- 
genomen. Apparaten en machines (van liften, was- en boormachines tot auto’s, 
afstandsbedieningen en automatische transportsystemen) voeren handelingen uit die 
voorheen door mensen werden verricht. Er is geen enkele aanwijzing dat aan dat proces 
een einde komt. Binnen de sferen van betaalde arbeid stijgt het aandeel zakelijke en 
particuliere dienstverlening ten koste van sectoren als industrie, transport, landbouw 

  1958 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal 60 59 43 35 33 30 31 30 28 28 28 28
Mannen 90 75 52 39 37 33 34 33 31 31 31 31
Vrouwen 29 42 34 31 29 27 28 27 25 24 25 25

Figuur 2.11  
Personen die roken, bevolking van 15 jaar en ouder, 1958-2007 (in procenten, afgelopen vier weken gerookt)

Bron: Stivoro
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Figuur  2.12  
Ontwikkeling ernstig overgewicht (obesitas) 1981-2007
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te geven aan de eigen leefstijl en identiteit. De vrije tijd wordt het domein van een 
zoektocht naar belevenissen. Schultze spreekt in dat verband van de opkomst van een 
‘Erlebniskultur’ (SCP 1998). 

De hunkering om iets te beleven, wordt gevoed door het feit dat het leven in heel veel 
domeinen een sterke mate van organisatie kent en door het feit dat andere gezamenlijke 

belevingssferen (familie, kerk, buurt, arbeid) aan erosie onderhevig zijn. We leven in 
het tijdperk van individualisering. Gezinnen zijn kleiner, familiebanden minder hecht, 
buurten niet meer de plaats waar men opgroeide, maar eerder een aaneenrijging van 
tijdelijke woonstekken. Collega’s zijn geen medeleden van de vakbond meer, maar 
tijdelijke passanten in een projectgebonden matrixorganisatie. De behoefte om ergens 
deel van uit te maken, om ergens toe te behoren, is er niet door veranderd (SCP 2008c). 
Wel krijgt ze op een andere wijze vorm, namelijk door zich aan te sluiten bij groepen 
met overeenkomstige leefstijlen, voorkeuren en smaken (Pine en Gilmore 2000). 

Een geïndividualiseerde samenleving vereist een sociale infrastructuur – verenigings-
leven, evenementen, uitgaansgelegenheden - waarin individuen hun gemeenschappe-
lijkheid kunnen beleven.

Vrijetijdsindustrie
Meer arbeidsuren betekent dat Nederlanders gemiddeld genomen meer geld te besteden 
hebben. Dit impliceert ook dat er meer geld wordt uitgegeven aan ‘de vrije tijd’ dan 

voorheen (figuur 2.14). Mede daardoor is het aanbod van te bezoeken vrijetijdsvoor-
zieningen en -activiteiten in een enorm tempo uitgedijd en heeft zich een lucratieve 
vrijetijdsindustrie ontwikkeld. Het vrijetijdslandschap is aangevuld met megabioscopen, 
skihellingen, kartbanen, stadions, kinderparadijzen, kuuroorden, pretparken, multiple 
leisure-complexen, festivals en evenementen (Mommaas 2000; Metz 2002; VROM-raad 
2006). Behalve op vaste locaties als sportvelden, podia en congresruimten of grote 
locaties zoals de RAI, Ahoy en Jaarbeurshallen, worden deze megavoorzieningen geclus-
terd in knooppunten met een herkenbare thematische ‘leisure’-uitstraling, zoals perifere 
pretparadijzen als het Alexandrium in Rotterdam of de ArenA Boulevard in Amsterdam-
Zuidoost (Evers 2004). De omvang van de consumentenuitgaven op de vrijetijdsmarkt 
wordt geschat op 62 miljard euro. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de 
economie en een gelegenheid voor Nederland om zich internationaal te positioneren 
(‘leisure valley’ - al kan die naam ook de verkeerde associaties opwekken). Organisatie 
van de Olympische Spelen kan bijdragen aan die beeldvorming en steun bieden aan de 
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2.5 Veranderende leefpatronen

Verdere intensivering
Gemaksvoedsel past in een cultuur die veel waarde hecht aan productiviteit. Zowel in 
de arbeidssfeer, als in de vrije tijd worden activiteiten afgemeten aan de opbrengst 
daarvan in relatie tot de geïnvesteerde tijd. De afgelopen decennia is ons leefpatroon 

steeds drukker en sneller geworden. Gemiddeld kregen Nederlanders het de afgelopen 
decennia een dagdeel per week drukker (zie figuur 2.13). Vooral in het ‘spitsuur’ van het 
leven kregen taakcombineerders en tweeverdieners het drukker. Druk bezette mensen 
doen even vaak aan sport als niet druk bezette mensen. Wel bezuinigen zij op de in-

tensiteit waarmee ze betrokken zijn bij de sport, bijvoorbeeld door minder vrijwilligers-
taken op zich te nemen of minder fanatiek te sporten (Mulleneers 2008).

Mede met het oog op de vergrijzing en de bijbehorende demografische druk wordt 
voor de aankomende jaren weinig tot geen verandering in de tijdsdruk verwacht. Na 
het tijdvak van de ADV-dagen en de bijbehorende 36- en 38-urige werkwerken, zien 
we standaardarbeidscontracten weer langer worden en ontstaan er discussies over het 
terugbrengen van het aantal verlof- en vakantiedagen, al lijkt de huidige crisis die trend 

tijdelijk te keren. Door de verdere toepassing van ICT-technieken en de veranderingen in 
de aard en organisatie van werk, zal de arbeid steeds meer infiltreren in de privésfeer. 
Gevoelens van opgejaagdheid zijn daarvan het gevolg5. Steeds meer mensen hebben 

moeite om zich te ontspannen en/of raken op enig moment ‘burn out’. Diverse studies 
geven aan dat onder andere hardlopen mensen kan helpen om weer meer rust en ont-

spanning te vinden (Bakker en Van Woerkom 1998).

Individualisering en ‘Erlebniskultur’
De maatschappij is geen ‘standenmaatschappij’ meer. De burgemeester, de dokter en de 
onderwijzer zijn niet meer per se de gezaghebbende figuren in de gemeenschap. Goed 
onderwijs is voor brede groepen burgers toegankelijk – al zijn de verschillen die er op 
dat vlak bestaan uiterst reëel en valt ook niet te verwachten dat die snel zullen worden 
beslecht. Desondanks staat voor veel mensen de deur naar maatschappelijke positiever-
betering open. Dankzij de emancipatie van de vrouw zijn man-vrouwverhoudingen veel 
meer op basis van gelijkheid en respect gebaseerd dan voorheen. In die zin is er sprake 
van informalisering van omgangsvormen. 

In een samenleving met een afnemende maatschappelijke gelaagdheid en minder her-
kenbare posities wordt van mensen verwacht dat ze zelf vorm geven aan hun biografie. 
In de ‘Risikogesellschaft’ (Beck 1986) is men verantwoordelijk voor zijn eigen leven.  

Het domein van vrijetijdsbesteding wordt daarin van steeds groter belang om uiting 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Verplichtingen 40,7 40,8 40,7 42,0 42,6 43,9 44,3
Persoonlijke verzorging 76,3 76,8 75,3 75,5 75,0 76,6 76,2
Vrije tijd 47,9 47,0 49,0 47,2 47,3 44,8 44,7

Figuur 2.13  
Verdeling van het tijdsbudget over verplichtingen, verzorging en vrije tijd (steeds inclusief 

reistijd), Nederlandse bevolking 12 jaar en ouder, uren per week, 1975-2005.
Bron: SCP (TBO 1975-2005)

5 Tussen 1974 en 2000 nam het aandeel personen dat 
zich opgejaagd voelt toe van 30% naar 40% (SCP 2001)
 



trots op zijn eigen land (SCP 2008c). Cocooning en de neiging om het eigen huis tot 

een sfeerparadijs om te bouwen, wijzen erop dat mensen zich niet alleen wereldburger 
willen voelen, maar daarnaast ook op zoek blijven naar de geborgenheid van de directe 
leefomgeving. Waar die leefomgeving steeds minder vertrouwd voorkomt, neemt die 
belangstelling voor het eigene een grimmiger karakter aan en blijkt zij een vruchtbare 
voedingsbodem voor gevoelens van nationalisme en discriminatie. Mensen op een pret-

tige wijze met elkaar in contact brengen, blijft ook in een globaliserende samenleving 
van groot belang.

Informatisering
De leefomgeving is met de komst van het wereldwijde web aanmerkelijk vergroot.  
Wie de wereld wil leren kennen, hoeft tegenwoordig de huiskamer niet meer uit. In 
2005 namen burgers 3,8 uur per week plaats achter hun pc of laptop (of mobiel) om 

in hun vrije tijd hun mails te checken, informatie op te zoeken of te verwerken, games 
te spelen of contact te onderhouden met vrienden, relaties en collega’s (figuur 2.15). 
Voor de digitale generatie is de pc de voornaamste toegangspoort tot de wereld en 
niet langer de televisie, de krant of het boek6. ICT rukt onstuitbaar op in alle maat-
schappelijke sectoren, van openbaar bestuur tot gezondheidszorg en van veiligheid 
tot kunst en cultuur. Op al die plaatsen zal de wijze waarop informatie wordt vergaard, 
verspreid én ingezet radicaal veranderen, ook of juist in de sport met al zijn uitslagen 
en statistieken. ICT biedt daarnaast ongekende nieuwe mogelijkheden om onderlinge 
ontmoetingen (toernooien) op te zetten, communities te starten (myasics.com) en 
informatie en feedback te verstrekken. 

Informalisering en betrekkelijke betrokkenheid
De toename van ‘beeldschermtijd’ gaat ten koste van het beoefenen van hobby’s en 
liefhebberijen én het onderhouden van sociale contacten (figuur 2.16). Mensen ruimen 
minder tijd in om met anderen ‘te buurten’ en wat ‘bij te praten’. De tijd die men 
daaraan besteed, is beperkter en de frequentie lager. Als mensen nog met elkaar praten, 
dan is dat met een vooropgezet doel, zoals bij het uitgaan of voor, tijdens of na het 

sporten. Thuis ‘een bakkie doen’ komt er steeds minder van, maar door met vrienden of 
vriendinnen even bij te kletsen in de kantine van de fitness blijft er toch contact. 

Minder tijd besteden aan face to face-contacten betekent niet dat mensen ‘contactloos’ 
zijn geworden. Hyves, MSN en LinkedIn zijn wijzen waarop mensen het internet gebruik-
en om relaties te onderhouden. Virtuele gemeenschappen kunnen helpen om contacten 
te leggen, maar werken in de praktijk vooral ondersteunend bij eenmaal gelegde con-
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 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Televisie/video 10,2 10,3 12,1 12,0 12,4 12,4 10,8
Audio (radio en muziek) 2,2 1,8 1,4 1,2 0,8 0,7 0,5
Gedrukte media 6,1 5,7 5,3 5,1 4,6 3,9 3,8
Computer, internet/e-mail     0,1 0,5 0,9 1,8 3,8

Figuur 2.15  
Mediagebruik, personen van 12 jaar en ouder, 1975-2005 (in uren per week)

Bron: SCP (TBO)

6 Jongeren van 12-19 jaar besteden wekelijks 8,6 uur 
per week aan de pc en 8,4 uur per week aan tv kijken.
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totstandkoming van de benodigde voorzieningen. Voor de sport betekent deze ont- 
wikkeling dat ze op de markt voor vrijetijdsbestedingen concurrentie ondervindt van 

partijen die gewend zijn commercieel te opereren, die kapitaalkrachtig zijn en die zich 
weinig gelegen laten aan traditionele scheidslijnen en indelingen.

Internationalisering
Vraag en aanbod op de vrijetijdsmarkt trekken zich steeds minder aan van landsgrenzen 
en oriënteren zich in toenemende mate wereldwijd. De stroom van mensen, maar ook 
van goederen, diensten en informatie tussen landen groeit nog steeds. Hierdoor krijgt 
de wereld een beetje het karakter van een ‘global village’ (McLuhan 1964). Voorheen 
Nederlandse bedrijven als Center Parcs, het Dolfinarium en Endemol zijn overgenomen 
door buitenlandse firma’s. Lokale sportmarkten vallen ten prooi aan buitenlandse 
belangen, zoals die van advertentiebureaus die dicteren welke reclame er op de boar-
ding staat en van mediaconcerns die bepalen hoe laat de wedstrijden mogen beginnen. 
Kleding- en schoenenmerken zetten internationale campagnes uit en aanbieders van 
sportvoorzieningen richten lokale franchiseondernemingen (zoals fitnessketens) op.   

In die lijn past ook dat buitenlandse vakanties steeds gewoner zijn, dat ‘fusion’ een 

kenmerkend element in onze keukens wordt en dat buitenlandse spelers en coaches de 
vaderlandse sportcompetities bevolken. Een steeds grotere proportie van ons vermaak 
wordt ontworpen door marketeers en designers in met name de VS (McDonalds, Nike, 
Apple) en geproduceerd in het Verre Oosten. Buiten de sfeer van de vrije tijd is deze in-
ternationale (of beter: angelsaksische) oriëntatie zichtbaar in de opkomst van tweetalig 
onderwijs in het middelbaar onderwijs, in het feit dat Engels de voertaal is op universi-
taire campussen en tijdens boardmeetings, in de komst van internationale concerns naar 
Nederland, in de integratie van Nederlandse bedrijven in internationale concerns (KLM, 
ABN AMRO) en in de concentratie van ‘high profile’ bedrijfsmatige activiteiten in met 
name Amsterdam, springplank naar Europa en de rest van de wereld. 

Als onvermijdelijke tegenreactie zien we tegelijk een hernieuwde belangstelling om 
uiting te geven aan de lokale of regionale herkomst, bijvoorbeeld in een hernieuwd 
sportief nationalisme – al betoont de Nederlander zich internationaal opmerkelijk weinig 
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Figuur 2.14  
Bestedingen aan sport, spel en vakantie, 1992-2004 (in euro’s per huishouden)

Bron: CBS (statline)

1992

Sport, spel en vakantie
Sport en spel

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



het milieu en met verantwoord handelen. Daarin verwacht men van elkaar tenminste  
dat men ‘normaal doet en respect voor elkaar heeft’. Dat is minder dan vroeger - toen  
de wederzijdse verwachtingen aanmerkelijk hoger lagen - maar daarmee niet per 

se slechter. ‘Lichte gemeenschappen’ moeten de plaats innemen van de zwaardere 
verbanden die stoelden op gedeelde ideologieën en verwachtingen over vrijwilligersbe-
trokkenheid (Huurenkamp en Duyvendak 2004). Wel vergt de realisatie van onderlinge 

zorg en betrokkenheid meer organisatie en is ze gestopt vanzelfsprekend te zijn.  
Op plaatsen waar de verscheidenheid tussen burgers het gevoel van eenheid overtreft, 
zoals soms in grote steden, leidt dit tot onrust en een gevoel van onbehagen.

Ook gegroeid zijn irritaties over de bereidheid van anderen om ‘hetzelfde gedrag’ 
tentoon te spreiden. De afgelopen jaren is het aandeel Nederlanders dat zich zorgen 
maakt over ‘de normen en waarden’ toegenomen en vindt een grote groep burgers dat er 
sprake is van ‘morele achteruitgang’ (SCP 2008c), ook al tonen criminaliteitscijfers de 
laatste jaren geen duidelijke stijging meer. Politici pakken die geluiden op en vertalen 
die steeds vaker in geboden, verboden of stimuleringsmaatregelen die burgers moeten 
aanzetten tot ander, ‘beter’ gedrag (Breedveld 2006). Met de naderende vergrijzing 
mag verwacht worden dat dit ‘fatsoensdebat’ de aankomende jaren aan belang zal 
winnen. Een moralistische houding staat echter op gespannen voet met de erkenning 
van vrije keuzeruimte. Datzelfde geldt voor de wens om als gelijke gezien en behan-
deld te worden; die laat zich niet altijd even goed combineren met het accepteren van 
‘leiderschap’. Het op één lijn brengen van sociale plichten met individuele rechten vormt 

daarmee één van de lastige kwesties van vandaag, en vermoedelijk ook van morgen.

2.6 2028: verwachte onzekerheden

Voorspellingen over hoe ons leefpatroon er in de toekomst uit zal zien, zijn er niet. Wat 
er aan onheilspellende voorspellingen op dit vlak is gedaan, kwam zelden uit7. 

Om te weten wat ons over twintig jaar te wachten staat, is het zinvol om twintig jaar 
terug te kijken. In 1988 was er nog geen commerciële televisie en ook geen televisie 
overdag. De winkels gingen om zes uur ‘s avonds dicht, internet moest nog penetreren, 
er werd nog niet mobiel gebeld in de trein (wel gerookt), computerbestanden werden 
nog opgeslagen op 5,25 inch floppy’s en films op VHS. De Twin Towers stonden er nog, 
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 1995 1999 2003 2007

Organisatiegraad in vrijetijdsverenigingen (a) 42 42 41 39
Aantal lidmaatschappen per 100 georganiseerden 133 124 118 116
Aantal lidmaatschappen per 100 personen 57 52 48 45

a) Percentage van de bevolking dat lid is van een of meer vrijetijdsverenigingen: 
jeugdclubs, amateurkunst- en hobby- of sportvereniging.

Figuur 2.17  
Organisatiegraad van de vrijetijdsbesteding, bevolking van 12 

jaar en ouder, 1995-2007 (in procenten en absolute aantallen)
Bron: SCP (AVO’95-’07)

7 Bijvoorbeeld: de 24 uurseconomie, die het moest 
afleggen tegen de toename van het 9 tot 5 arbeids- 
patroon; de vrijetijdseconomie die begin jaren zestig 
was voorspeld en ten onder ging in het geweld van 
‘work and spend; en de stijging van de cultuurdeelname 
die zou worden veroorzaakt door de gestegen opleid-
ingsniveaus maar het onderspit dolf tegen de opkomst 
van het hedonisme en het postmodernisme.   
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tacten in de echte wereld (SCP 2008c). Een gezamenlijk onderwerp, een sport, hobby of 
vrijetijdsbesteding vormt daarbij steeds meer de kurk waarop het contact drijft, meer 
dan bijvoorbeeld het delen van een bepaalde religie, type werk of buurt.

De gegevens die er zijn, wijzen nog niet op een afnemende bereidheid om anderen te 
helpen of bij te dragen aan vrijwilligerswerk, noch op een toename van het gevoel bij 

burgers dat ze die hulp niet kunnen krijgen indien gewenst of noodzakelijk, noch op 
een toename van het gevoel dat anderen niet meer te vertrouwen zouden zijn. In die 
zin blijft de Nederlandse samenleving redelijk zorgzaam (CBS 2008c, SCP 2008c, UvT 
2009). Wat wel verandert, is de logica achter de keuzes om ergens bij betrokken te zijn. 
Die logica is er steeds minder een van vanzelfsprekendheid en steeds meer een van be-
redeneerde keuze. Men wordt lid van organisaties waar men wat aan heeft, wordt actief 
in projecten waar men wat mee heeft en helpt degenen met wie men dingen beleeft.  
In mindere mate betreft dat de grote instituties als kerk, vakvereniging en politiek,  
in toenemende mate wel specifieke belangenorganisaties en clubjes in de privésfeer.  
Daling van de organisatiegraad in de vrije tijd is een van de manieren waarop informali-
sering zichtbaar wordt (figuur 2.17).

Zoals eerder gesteld, betekent dit niet dat mensen zich weinig bij elkaar betrokken voe-
len. De bereidheid om anderen bij te staan, is nauwelijks verminderd. Er lijkt sprake van 
een ‘milde vorm van solidariteit’ (SCP 2008c): met burgers, maar ook met goede doelen, 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Media 18,5 17,8 19,0 18,8 18,8 18,7 18,9
Sociale contacten 12,7 12,5 11,5 11,4 10,9 10,1 9,1
Maatschappelijke participatie 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2 1,8 1,8
Uitgaan 2,4 2,2 2,4 2,6 2,6 2,5 2,7
Zelf sporten/bewegen 1,5 1,5 2,1 1,8 2,1 1,8 2,6
(Overige) hobby’s 8,2 8,7 9,0 7,7 7,5 6,8 6,1

Figuur 2.16  
Vrijetijdsbesteding (zonder mobiliteit), bevolking van 12 jaar en ouder, uren per week, 1975-2005

Bron: SCP (TBO’75-‘05)



een Nederlandse voetbalclub kon nog triomferen op het hoogste niveau en moeders 

zorgden na schooltijd nog zelf voor hun kinderen. 

Maar ook in 1988 zaten burgers zondagavond om zeven uur ‘met het boord op schoot’ 
en gingen ze tegen elf uur naar bed om maandag aan te schuiven in de ochtend-
spits. Vaders reden de E’tjes op zaterdag naar hun wedstrijd en moeders haalden de 

boodschappen voor oma. Mensen ergerden zich aan files, aan irritante reclames en 
aan brutale pubers (en pubers aan bemoeizuchtige ouders) en ze werden euforisch als 
Oranje won.

Het valt niet te voorspellen of Nederland in 2028 economische hoogtijdagen kent of in 
een mondiale economische crisis is beland. Of het links is dat regeert of rechts, of de 
criminaliteit zal zijn gestegen of gedaald. Wellicht is de wereld tegen die tijd gevangen 

in een religieuze oorlog, of heeft de farmaceutische industrie niet alleen een pil tegen 
erectieproblemen uitgevonden maar ook een die een oplossing vormt voor overgewicht. 
Mogelijk is vanuit de milieuproblematiek en de nakende barsten in het kapitalisme 
tegen die tijd voldoende power ontwikkeld om een fundamentele omkering in onze 
normen en waarden te bewerkstelligen en daarmee in ons dagelijks handelen. In al die 
gevallen kunnen de toekomstvoorspellingen van nu gerust de prullenbak in.

Wat wel vaststaat, is dat Nederland vergrijst én verkleurt, dat gezondheid een belang-
rijk thema blijft en dat nog meer beweging uit ons dagelijks leefpatroon zal verdwijnen. 
Dat Nederland voller bebouwd raakt; op sommige plekken veel te vol, maar op andere 
plaatsen wellicht leger dan gewenst. Dat we naar alle waarschijnlijkheid nog  
iets welvarender zullen zijn, al zal dat mede afhangen van ons ambitieniveau en van 
ons vermogen om te blijven innoveren en investeren in kennis en nieuwe markten.  
Vaststaat dat de Nederlandse economie en cultuur nog meer vervlecht raken met Europa 
en Europa met de rest van de wereld. Dat achterstandsgroepen blijven emanciperen, 
al betekent dat niet dat verschillen geheel zullen verdwijnen. Dat culturele verschil-
len blijven bestaan en tot uitbarsting blijven komen - zeker daar waar de zorgen groot 

en de ruimtes klein zijn - en dat ze aanleiding blijven geven tot politieke discussie. 
Dat computers ons leven nog meer zullen beheersen, dat we over meer kennis kunnen 
en moeten beschikken, maar wellicht minder weten. Dat mensen nog steeds de wens 

hebben om zich tot anderen te verhouden en blijven zoeken naar een juiste wijze om 
die sociale betrokkenheid in verhouding te brengen tot een gevoel van individuele 
autonomie. Dat alles, en niet minder, lijkt de uitdaging te worden voor Nederland in de 
aankomende decennia. Voor de sport vormen die ontwikkelingen enerzijds kansen om op 
in te spelen en legitimatie aan te ontlenen, en anderzijdse factoren die het aangezicht 
van de sport de komende jaren drastisch kunnen veranderen.
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3.  sport in transitiE

‘Voetbal is een bindende factor in de Nederlandse  
samenleving. Wij hebben dat ervaren tijdens het WK onder 20 in 

2005 en het EK onder 21 in 2007. Vrijwilligers stonden in de rij en 
de stadions zaten vol. Iedereen genoot van mooie sport, ook van de 

prestaties van buitenlandse teams. Precies zoals sport bedoeld is.’  
Michael van Praag, voorzitter KNVB

‘Het leven is een stuk aangenamer wanneer je 
lekker in je vel zit. Daar kun je niet vroeg genoeg 
aandacht voor vragen. Het zou zeker helpen als 
op scholen veel tijd wordt ingeruimd voor het vak 
sport en bewegen.’ 
Agnes Jongerius,voorzitter FNV



kijkt, groeit nog steeds. Anno 2007 doet 65% van de bevolking tenminste eens per 
maand aan sport2. Gegevens over hoe dat was voor 2003 ontbreken, maar wel is 
bekend dat het aantal mensen dat sport de afgelopen decennia gestaag is toegeno-
men. In 1979 sportte 53% van de bevolking minstens eens per jaar; in 2007 gold dat 
voor 71% van de bevolking (figuur 3.1). Dat betekent dat er in dertig jaar tijd 3,8 
miljoen sporters zijn bijgekomen. Vooral vrouwen en ouderen zijn de afgelopen jaren 
meer aan sport gaan doen. Meer Nederlanders denken positief over sport en vinden 
sport goed voor de gezondheid of gewoon leuk om te doen. Andersom denken steeds 
minder mensen ‘negatief’ over sport. Er zijn steeds minder mensen die niet sporten 
omdat ze vinden dat ze al voldoende bewegen of daarvoor te oud zijn (zie figuur 3.2).
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Figuur 3.2
Meningen over sport, 1982 en 2005

Bron: Breedveld en Tiessen-Raaphorst (2006)
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Figuur 3.1  
Percentage van de bevolking dat een maal per jaar aan 

sport doet, 1979-2007, exclusief fietsen en wandelen
Bron: SCP (AVO)
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Sport, wat is dat?
Over wat onder sport mag en moet worden 
verstaan, zijn vuistdikke, filosofische 
verhandelingen te schrijven en geschreven 
(vgl. Crum 1991, Steenbergen 2004). Mogen 
we een activiteit alleen sport noemen als er 
wordt bewogen? Zo ja, moet er dan van een 
bepaalde minimale inspanning sprake zijn? 

Als snelwandelen sport is, is snel wandelen 

met de hond dan ook sport? En kunnen we 
activiteiten waarbij voornamelijk een beroep 
op de geestelijke fitheid wordt gedaan 

- ‘non-physical games’ - ook tot sport 
rekenen? Kan een bridger zich sporter noe-
men? En zo ja, waarom een klaverjasser dan 
niet? Waarom wordt boksen wel als sport 
erkend, maar ‘free fight’ niet? Waarom is 
kunstschaatsen een olympische sport, maar 
stijldansen niet? Sport en bewegen zijn niet 
synoniem aan elkaar. Niet bij alle sporten 
staat fysieke inspanning voorop en niet alle 
vormen van bewegen zijn even ‘sportief’. 

Sport is een label, een sociale constructie 
(Diopter 2000). Historisch valt daarin wellicht 

een harde kern te ontdekken – de ‘sportliche 
sport’ - waarin sporters met elkaar wedijveren 
in een of andere vorm van gereguleerde com-
petitie. Buiten die harde kern vindt perma-
nent discussie plaats over wat nog wel sport 
mag heten en wat niet meer. 

Algemeen geaccepteerd is de volgende defini-
tie: “Sport is een menselijke activiteit die 
veelal plaatsvindt in een specifiek organisa-
torisch verband maar ook ongebonden kan 
worden verricht, doorgaans met gebruikma-
king van een specifiek ruimtelijke voorzie-
ning en/of omgeving, op een manier die is 
gerelateerd aan voorschriften en gebruiken 
die in internationaal verband ten behoeve 
van prestaties met een competitie- of wed-
strijdelement in de desbetreffende activiteit 
of verwante activiteiten tot ontwikkeling 
zijn gekomen” (Diopter 2000).
Iemand wordt daarbij als sporter beschouwd 
als hij tenminste een keer per maand aan 
sport doet (zie noot 2). Volgens die definitie 
deed in 2007 65% van de bevolking van 6 
jaar en ouder aan sport.
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De tijd dat sport de liefhebberij was van welgestelde jonge heren is al lang voorbij. 
Miljoenen Nederlanders doen ‘iets’ aan sport. Ze gaan naar de fitness, trekken baantjes, 
spelen in een bierelftal of zitten bij de selectie. Sportprogramma’s behoren tot de 
meest bekeken televisie-uitzendingen. Dat we trots zijn op Nederland uiten we niet 

zo gemakkelijk, maar als Oranje speelt, is het even stil op straat. Voor de commercie 
is de sport een aantrekkelijke niche van de ‘beleveniseconomie’ geworden. Succesvolle 
topsporters worden neergezet als iconen en laven zich aan de wereld van glamour en 
entertainment. Sponsors staan te trappelen om hun product aan de sport te mogen 
koppelen; producenten en detaillisten kijken verlekkerd naar de budgetten die consu-
menten ervoor over hebben om goed in hun vel te zitten. Sport is (show)business (Van 
Bottenburg 2005). Ook de overheid heeft de sport gevonden. Politici en beleidsmakers 
bewieroken de sport vanwege de kans om via die weg te werken aan de volksgezondheid 
en ‘sociale cohesie’. De sport krijgt daarbij verregaande taken en verantwoordelijkheden 

toebedeeld.

Maar de sport is niet alleen een marketing ‘opportunity’ en een titel in een departe-
mentale begroting. De sport is ook nog steeds een jeugdteam dat op zaterdag verlegen 
zit om een elftalbegeleider; een bondsgedelegeerde die op zijn vrije zaterdag toeziet 
op het verloop van een ‘open toernooi’ of een directeur van een sportbond die bij een 
vergadering zelf de koffie zet. Sport zijn ook ouders die geld opzij zetten zodat hun kind 
mee kan doen aan een internationale wedstrijd; sportvelden die gelokaliseerd zijn aan 

de rand van de stad omdat daar de grondprijs het laagste is; en sporters die hun droom 
nastreven en er alles voor over hebben om die droom te verwezenlijken. 

De wereld verandert, vergrijst, internationaliseert, professionaliseert. In hoofdstuk twee 
hebben we die ontwikkelingen beschreven, evenals de nog te verwachte ontwikkelingen 
voor de aankomende decennia. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van hoe het de 
sport de afgelopen decennia is vergaan1. Hoe de sport enerzijds is meegegaan met de 
veranderingen en anderzijds moeite heeft om het tempo daarvan bij te benen. De sport 
heeft zich in Nederland een uitstekende plaats verworven. We hebben een sportinfra-
structuur waar we trots op mogen zijn. Maar om op olympisch niveau te komen, heeft 
de sport nog een lange weg te gaan.

3.1 De gegroeide interesse in de sport

Meer sporters
Plezier in spel, bewegen en onderlinge wedijver is van alle tijden en is ook niet voor-
behouden aan de mens. De oorsprong van de moderne sport zoals wij die nu kennen, 
ligt in het negentiendeeeuwse Engeland. Daar worden clubs en bonden opgericht om 
dan bestaande spelvormen te formaliseren en een gestructureerd karakter te geven.  
De moderne sport verspreidt zich via Engeland en komt onder andere in aanraking met 
in Duitsland en Scandinavië populaire lichamelijke oefening. In Nederland is Pim Mulier 
een van de pioniers die de Engelse sporten overdraagt. Mulier, zoon van een Friese oud-
burgemeester die met zijn gezin naar Noord Holland verhuisde, richt in 1879 de eerste 
voetbalvereniging van Nederland op, de Haarlemsche Football Club. Daarnaast staat hij 
aan de basis van wat we nu kennen als de KNVB, de Atletiekunie, de Elfstedentocht en 
de ISU (International Skating Union). Inmiddels mag de sport zich in een duidelijke 
populariteit verheugen. Het aantal mensen dat aan sport doet of naar sport op televisie 
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1 Over de historie van de sport, de ontwikkelingen in de 
sport en cijfermateriaal over de sport bestaat veel litera-
tuur (zie bijvoorbeeld http://www.sportgeschiedenis.
nl of Stokvis en Van Hilvoorde 2008). Dit hoofdstuk 
beschrijft een selectie uit die literatuur. Daarbij is 
vooral geput uit de ‘Rapportage sport 2008’ van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau en het W.J.H. Mulier 
Instituut (Breedveld, Kamphuis en Tiessen-Raaphorst 
2008). Geïnteresseerde lezers worden naar deze en 
andere bronnen doorverwezen.

2 Eens per maand sporten is geen bijzonder hoge 
frequentie. Wie echt wat wil bereiken, sport al gauw 
twee, drie keer per week. Anderen hebben een vaste 
avond in de week om te sporten. Dat hier toch voor 
een ondergrens van eens per maand is gekozen, heeft 
alles te maken met het feit dat dit – nationaal én 
internationaal - geldt als een geaccepteerde maatstaf 
om te bepalen of iemand sportief actief is. Voor meer 
informatie over de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek 
(RSO), zie http://www.mulierinstituut.nl/monitoring/
rso/watisrso.



Figuur 3.3a  
Zendtijd aan sport, publieke zenders, 1991-2007

Bron: NOS/SKO
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Figuur 3.3b  
Kijktijd naar sport, publieke zenders, 1991-2007  

Bron: NOS/SKO
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Figuur 3.4  
Toeschouwersaantallen betaald voetbal, 1996/97-2007/08

Bron: KNVB
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Sport in de media
Behalve dat meer mensen aan sport zijn gaan doen, is ook de belangstelling om de 
sport via de media te volgen vergroot. Alle sporttijdschriften tezamen hebben een 

oplage van 1,5 miljoen exemplaren, 7% van de tijdschriftenmarkt. Daaronder bevinden 
zich grote tijdschriften als Voetbal International, maar ook kleine gespecialiseerde tijd-
schriften als Hard Gras3 of Runner’s World. Ook het aantal sportboeken en sportboeken-
uitgevers zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Vijftien procent van de redactionele 

ruimte van dagbladen wordt door sport gevuld (PRC 2008). Dat sportuitslagen voorpagi-
nanieuws zijn, is al lang niet meer ongewoon. 

Sport is altijd een televisietrekker geweest. Sinds de eerste live uitgezonden voetbal-
wedstrijd (Nederland-België van 25 oktober 1953) behoren sportprogramma’s tot de 

best bekeken televisie-uitzendingen. De dertien best bekeken tv-programma’s sinds 
1996 zijn allemaal wedstrijden van Oranje, met Portugal-Nederland uit 2004 en 8,5 
miljoen kijkers als absolute uitschieter (Breedveld et al. 2008). Voor uitzendrechten van 
grote sportevenementen moet tegenwoordig grof geld worden betaald en voor betaal-tv 
vormt sport de ‘killer app’. Sinds 1991 wordt er bijna drie maal zoveel sport op televisie 
uitgezonden (zie figuren 3.3a en 3.3b). De kijktijd steeg minder snel, maar nog altijd 
worden sportprogramma’s dubbel zo goed bekeken als gewone televisieprogramma’s. 

Live sport
Sport is het mooiste als het live kan worden aanschouwd. Een derde van de Neder-
landers bezoekt jaarlijks tenminste een sportwedstrijd. Voetbal is daarbij de onbetwiste 
nummer een. Het aantal bezoekers van voetbalwedstrijden is de afgelopen tien jaar 
sterk gestegen (zie figuur 3.4). Betere, overdekte stadions, meer veiligheid en meer 
entertainment rond de wedstrijden hebben van de gang naar het stadion tot een waar 
evenement gemaakt. In toenemende mate zijn het niet alleen mannen die naar stadions 
gaan, maar juist ook vrouwen en ouderen. 

In de slipstream van het betaald voetbal mogen ook andere sportevenementen zich in 
een groeiende belangstelling verheugen. Grote sportevenementen als de marathon van  
Rotterdam of de Nijmeegse Vierdaagse trekken honderdduizenden toeschouwers en 
enkele tienduizenden deelnemers. Vooral hardloopwedstrijden zijn populair. Voor grote 
wedstrijden als de Zevenheuvelenloop of de Dam tot Damloop geldt dat inschrijven 
alleen mogelijk is voor degenen die er snel bij zijn. Het maximale aantal deelnemers is 
vaak al ruim voor de sluitingstermijn bereikt. 
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3 Hard Gras is het bekendste Nederlandse tijdschrift 
dat sport en literatuur combineert. Lange tijd leek dit 
een onmogelijke combinatie, maar Hard Gras bewijst 
dat er een markt is voor een ‘voetbaltijdschrift voor 
lezers’. Het eerste nummer van Hard Gras verscheen op 
1 september 1994 onder redactie van televisiemaker en 
columnist Henk Spaan en oud-hoofdredacteur van Het 
Parool Matthijs van Nieuwkerk. De oplage van Hard Gras 
is 10.000, bij speciale nummers zelfs 15.000. Hard Gras 
wordt uitgegeven bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Zie 
http://www.hardgras.nl.



3.2 Verbreding en diversificatie

Door de gegroeide belangstelling is de sport geleidelijk aan haar eilandpositie kwijt 
geraakt. Sportend Nederland wordt steeds meer een echte afspiegeling van de samen-
leving, al zijn jonge, hoog opgeleide blanke mannen nog steeds zwaar oververtegen-
woordigd, zeker in de team- en competitiesport.

Niet allemaal even fanatiek
De bijna vier miljoen sporters die er sinds eind jaren zeventig zijn bijgekomen, brengen 
allemaal eigen denkbeelden over de beleving en beoefening van sport mee. Dat twee 
derde van de bevolking minimaal eens per maand sport, wil niet zeggen dat ieder-
een dat met dezelfde instelling doet. Sporters verschillen beduidend in het fanatisme 
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Figuur 3.5
Uitgaven aan sportdeelname, 1991-2006

Bron: CBS (BO en SIU)
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Figuur 3.6  
Mening topsportklimaat in Nederland, 1998-2002 en 2004-2008

Bron: Van Bottenburg (2009)

Stijgende uitgaven en beleidsmatige aandacht voor sport 
Door de groeiende belangstelling heeft ook de commercie de sport ontdekt. Sportspon-
soring is allesbehalve nieuw. Sportwedstrijden zoals de Tour de France zijn altijd al 
commerciële initiatieven geweest. Eind negentiende eeuw liet Jaap Eden zich al 5.000 

gulden per jaar betalen om aan wielerwedstrijden mee te doen. Wat wel nieuw is, is de 
schaal van de sportsponsoring. Kenners schatten de totale Nederlandse sponsormarkt op 
ruim 1 miljard euro. Sport neemt daarvan ruim de helft voor haar rekening. Een bedrijf 
als de Rabobank investeerde in 2008 40 miljoen euro in sport. Niet alleen in de wie-
lerploeg, maar ook in het nationale hockeyelftal en in de paardensport, en niet alleen 
in de topsport maar juist ook in lokale sportverenigingen en –evenementen. Skyboxen, 
VIP-dorpen en ‘hospitality units’ zijn in en om stadions een bekend fenomeen. Bedrij-
ven ontvangen er hun relaties en trakteren die op een avondje topsport. Shirtreclame 
- in 1981 nog verboden in de eredivisie - is tegenwoordig zo gewoon dat het bijzonder 

wordt als het ontbreekt, zoals bij een rijke club als FC Barcelona.

Ook consumenten en overheden zijn meer aan sport gaan uitgeven. Sinds 1991 zijn 
de consumentenuitgaven voor actieve sportdeelname meer dan verdubbeld (zie figuur 
3.5). Ook de overheidsuitgaven voor sport zijn in die periode verdubbeld en inmiddels 
het bedrag van de 1 miljard euro gepasseerd. Negentig procent van die rijksuitgaven 
komt voor rekening van gemeenten. Uitgaven van scholen aan het bewegingsonderwijs 
(geschat op 0,9 miljard euro) zijn hierin nog niet meegeteld, evenmin als uitgaven van 

andere departementen dan VWS (zoals Defensie, dat topsporters in dienst heeft) of van 
burgers aan bijvoorbeeld grotere flat screen-televisies en tv-kanalen om sport te bekijken. 
Duidelijk is dat de sport op meer maatschappelijke steun mag rekenen. Er zijn veel 
voorbeelden van de waardering die de sport op dit moment geniet. Zo is sport sinds 
1994 opgenomen in de naamvoering van een departement (VWS), heeft de sport inmid-
dels vier (vrouwelijke) staatssecretarissen gekend, waren regeringsvertegenwoordigers 
aanwezig bij belangrijke wedstrijden in ‘Beijing’ en is de sport in diverse troonredes 
vermeld (zie kader). Belangrijk daarbij is dat de sport zich nu ook volmondig achter de 
topsport schaart en de top tiendoelstelling van NOC*NSF en haar leden onderschrijft. 

Topsportklimaat en medaillewedloop
Dankzij de grotere bereidheid van overheid en bedrijfsleven om te investeren, hebben 
topsporters meer middelen gekregen om hun sport te bedrijven. De overheid betaalt 
mee aan zaken als talentontwikkeling en het aanstellen van topcoaches en stelt ‘sti-
pendia’ ter beschikking aan talentvolle sporters. Ruim 800 topsporters kwamen daar in 
2008 voor in aanmerking. Defensie en politie nemen sporters in dienst. Sporters zijn 
zich dan ook steeds positiever gaan uitspreken over het topsportklimaat (zie figuur 
3.6). Het aantal uren dat topsporters kunnen trainen is gestegen; het aantal topspor-
ters dat de sport combineert met een betaalde baan gedaald. 

De stijging van de uitgaven aan topsport uit collectieve middelen is een internationale 
trend. Ook andere landen investeren fors in topsportprogramma’s (De Bosscher et al. 2007). 
Vooruitlopend op de Spelen in eigen land investeerde de Chinese overheid miljarden in de 
sport. Dat gebeurde vooral in de topsport, in sporten waarvan de medaillekansen hoog wer-
den ingeschat. Ook Australië investeert sinds ‘Sydney’ zwaar in de topsport en de Engelse 
overheid heeft er de komende jaren miljoenen ponden voor over om het eremetaal in 2012 
in eigen land te houden. Topsport is een bedrijfstak geworden. Er worden targets benoemd 
en investeringen gepleegd om die te behalen. De afgelopen jaren hebben Nederlanders veel 
successen geboekt op de Olympische Spelen én daarbuiten (zie hoofdstuk 1). De gegroeide 
budgetten voor topsport vormen echter geen garantie voor succes in de toekomst. 
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Kabinet:  
Olympisch Plan bron van inspiratie
“Goede gezondheid en sportbeoefening 
hangen nauw samen. De regering investeert 

daarom extra in de mogelijkheden van sport 
voor de jeugd en voor mensen met een 
handicap. Om talentvolle sporters beter te 

ondersteunen, komen er Centra voor Top-
sport en Onderwijs. Het Olympisch Plan 2028 
kan bij dit alles een bron van inspiratie zijn, 

die zowel de breedtesport als het topsport-
klimaat versterkt.” Bron: Troonrede 2008



waarmee ze sporten. Bijna de helft van de sporters sport niet vaker dan eens per week 
(figuur 3.7). Een kwart sport grofweg een of twee keer per week. Slechts een kwart kan 
tot de werkelijk fanatieke sporters worden gerekend - zij die drie keer per week of vaker 
sporten. 

Trainen, trainen en nog eens trainen?
Lang niet iedereen sport met dezelfde intenties. Door de toename van het aantal spor- 
ters hebben zich nieuwe groepen aangediend, zoals recreantensporters, dinsdagochtend-
dames en ‘meer bewegen voor ouderen’-groepjes4. Presteren en winnen staan voor deze 
groepen lang niet altijd op de eerste plaats (zie figuur 3.8). Voor de meeste mensen 
betekent sporten op dit moment vooral ‘een plezierige wijze om gezond bezig te zijn’. 
De sporter van nu laat zich meer inspireren door het ‘new, fresh and exciting’ van Coca- 
Cola dan door het ‘citius, altius, fortius’ (sterker, hoger, beter) van baron de Coubertin. 
Van de sporters neemt 40% momenteel deel aan competities en trainingen. Begin jaren 
tachtig was dat nog 50%. Sommige sporten, zoals hardlopen, mogen zich daarbij in een 
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Figuur 3.7  
Frequentie van sporten, 2007

Bron: SCP (AVO)

Figuur 8: frequentie van sporten, 2007
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Figuur 3.8  
Sportmotieven naar type sporters

Bron: SCP/MI (NSO)
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4 Meer Bewegen voor Ouderen richt zich op 65-plus-
sers die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen. 
Er is ook aandacht voor groepen als allochtonen, 
chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten. MBvO 
organiseert beweegactiviteiten gericht op preventie van 
zorg, sociale contactvorming en plezier in bewegen. 
MBvO-activiteiten vinden vaak plaats in buurthuizen en 
worden in veel gevallen aangeboden door welzijnsor-
ganisaties. Er bestaan zo’n 13.000 MBvO-groepen waar 
in totaal 220.0000 ouderen aan deelnemen.
Bron:  http://www.seniorgezond.nl
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groeiende belangstelling verheugen. Bij andere sporten, zoals tennis, is de belangstel-
ling om aan wedstrijden en toernooien deel te nemen duidelijk afgenomen. Mannen 
zijn daarbij nog steeds aanmerkelijk competitiever ingesteld dan vrouwen (48% versus 
34%).

 
Voetbal, tennis en …
De afgelopen decennia hebben de opkomst gezien van heel specifieke takken van sport. 
Dat geldt voor statussporten, zoals eerst tennis en later golf en hockey, die langzaam 
‘naar beneden druppelden’ en sterk in populariteit toenamen. Maar er kwamen ook 

nieuwe avontuurlijke sporten als mountainbiken en snowboarden en nieuwe varianten 
van al langer bestaande sporten, zoals beachvolleybal, aerobics/fitness, knotshockey, 
panna, futsal en nordic walking. 

De ranglijst van meest beoefende sporten wordt behalve door verandering echter ook 
gekenmerkt door stabiliteit (zie figuur 3.9). Nog steeds is voetbal de sport waarin de 
meeste mensen lid zijn van een vereniging. Tennis is na de indrukwekkende groei in 
de jaren zeventig en tachtig wat betreft aantallen leden van een vereniging de tweede 
georganiseerde sport van ons land. Voor beide sporten geldt echter dat hun ledental 
eerder kenmerken van stabiliteit dan van dynamiek vertoont. Grote sportbonden die hun 
ledental de afgelopen jaren wel sterk zagen toenemen, waren golf (in 1996 nog de 15e 
sportbond, nu de 3e), hockey en recent atletiek.

Verenigingen
Ledentallen van sportbonden zeggen relatief weinig over de populariteit van takken van 
sport. Veel mensen beoefenen sporten zonder daarbij lid te zijn van een vereniging (zie 
figuur 3.10). In 2007 gold dat voor iets meer dan een derde van de bevolking en voor 
de helft van de sporters. Vooral ouderen en vrouwen worden minder snel lid van een 
sportvereniging. Sinds begin jaren negentig is het aandeel verenigingssporters boven-
dien stelselmatig gedaald. Sportbonden en verenigingen kennen weliswaar een groei in 
het aantal leden, maar deze groei blijft achter bij die van het aantal sporters.  
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Figuur 3.9  
Ledental 15 grootste sportbonden, 1996 en 2007

Bron: NOC*NSF
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kans op een hbo/wo-diploma is dat niet veel. Betere financiële vergoedingen worden 
door sporters en coaches dan ook als een van de belangrijkere verbeterpunten benoemd. 

Voor coaches komt daar nog de erkenning van hun vak bij – tweederde vindt die erken-
ning op dit moment onvoldoende (Van Bottenburg 2009).

3.3 Aanbod: schoorvoetende professionalisering

De veranderingen in de sport hebben het aanbod niet ongemoeid gelaten. De sporter 
van nu kan uit een gevarieerder aanbod kiezen dan de sporter van twintig jaar geleden. 
Wie tegenwoordig wat aan zijn figuur wil doen, kan niet alleen schaatsen, fietsen of 
trimmen, maar ook skeeleren, spinnen, nordic walken of ‘jumpen’. Balvirtuozen worden 
niet meer massaal lid van de plaatselijke voetbalvereniging, maar doen aan panna of 
futsal, of vertonen hun kunsten op het groeiende aantal Cruyff-courts dat Nederland 
telt. De 10,3 miljoen sporters die Nederland momenteel telt, kunnen terecht bij zo’n 
27.000 sportverenigingen, 700 zwembaden, 2.100 openlucht- en 3.700 overdekte  

sportaccommodaties, 1.500 maneges, 2.000 fitnesscentra en 3.600 sportscholen/- 
instructeurs. Daarnaast telt Nederland onder andere nog 21 ijsbanen, 100 Cruyff-courts 
en 50 Krajicekveldjes. 

Groei en krimp
In totaal beslaan die sportaccommodaties zo’n 32.000 hectare. Daarmee neemt de sport 
0,9% van alle beschikbare ruimte in beslag. Die 0,9% is meer dan eind jaren zeven-
tig, maar niet zo heel veel meer, terwijl het aantal sporters de laatste jaren nog fors 
is gegroeid. Per sporter daalde de hoeveelheid sportruimte de afgelopen jaren van 3,5 
hectare per duizend sporters naar 3,1 hectare.

Een gevarieerder aanbod wil niet automatisch zeggen dat er ook meer aanbod is. Ook 
de ontwikkelingen in de rest van het sportaanbod laten zien dat dit achterblijft bij de 
groei van het aantal sporters. Het aantal zwembaden en openluchtaccommodaties daalt. 

Figuur 3.12
Zend- en kijktijd naar takken van sport, 2007

Bron: SKO / NOC*NSF
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Sporters zijn de laatste jaren steeds vaker ‘ongeorganiseerd’ gaan sporten of sluiten 
zich - zoals bij de Atletiekunie - rechtstreeks aan bij de bond. De meest beoefende 

sporten zijn sporten die mensen gemakkelijk alleen en recreatief kunnen ondernemen, 
zoals zwemmen, fietsen, wandelen en de laatste jaren ook fitness en hardlopen. Fitness, 
zwemmen, wielrennen/toerfietsen en hardlopen zijn de meest beoefende sporten van 
het land, meer dan bijvoorbeeld tennis of voetbal (zie figuur 3.11).

Media en topsport
Sportwedstrijden voeren steevast de ranglijsten aan van meest bekeken televisiepro-
gramma’s. Dat wil niet zeggen dat alle sporten op evenveel media-aandacht mogen 
rekenen. De belangstelling van de media geldt slechts een beperkt aandeel sporten en 
daarbinnen doorgaans alleen de hoogste echelons (zie figuur 3.12). Driekwart van de 
zendtijd en viervijfde van de kijktijd wordt opgesoupeerd door vijf takken van sport, 
met koning voetbal als grootste ‘mediasport’ (Stokvis 2003). Kleinere sporten moeten 
vechten om aandacht van de media. Ze worden verbannen naar tijden waarop weinig 
mensen kijken en naar zenders met een minder breed publiek, zoals Eurosport.

Lang niet alle topsporters zijn ook rijk of beroemd. Het gemiddelde bruto salaris van 
een erkende topsporter bedraagt zo’n 22.000 euro. Voor een 28-jarige met bijna 50% 
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Figuur 3.10  
Lidmaatschap van sportverenigingen, 1983-2007

Bron: SCP (AVO)
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Figuur 3.11  
Deelname 7 grootste takken van sport, 1979-2007

Bron: SCP (AVO)
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en vriendelijk en deskundig personeel. Ook mogelijke partners voor de sport, zoals het 
zakenleven en het onderwijs, zijn gewend om minimumeisen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening te formuleren. Zij hebben geen boodschap aan het vrijwilligerskarakter 
van de sport (Lagendijk 2007).

De sportvereniging anno nu
Van alle sportverenigingen leunt 84% nog sterk op de inzet van vrijwilligers. Voor 
voetbal is dat zelfs 98%. Gemiddeld telt een vereniging 38 vrijwilligers. Zo’n 10% van 
de bevolking – 1,5 miljoen Nederlanders - en 24% van alle leden van sportverenigingen 
is betrokken bij het sportvrijwilligerswerk. In fte uitgedrukt levert dit 52.000 aan 
onbetaalde inzet op. Het vinden van bestuursleden vormt echter voor een groot deel 
van de verenigingen een terugkerend aandachtspunt tijdens de jaarvergadering (Van 
Kalmthout en Lucassen 2008). Nog altijd bestaat driekwart van de verenigingsbesturen 
uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Die bestieren dan een club met 
gemiddeld 190 leden en een begroting van 40.000 euro (ter vergelijking: het gemiddelde 
fitnesscentrum heeft 955 leden en een begroting van 420.000 euro (figuur 3.14)). 

Figuur 3.13
Aantal accommodaties, 1988-2006

Bron: CBS e.a. (In: Breedveld et al. 2008)
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Figuur 3.14
Vergelijking sportverenigingen en fitnesscentra

Bron: Breedveld et al. (2008)

 Sportverenigingen Fitnesscentra
Aantal 27.000 2.000

Leden (per organisatie) 190 955
Leden totaal (x 1000) 5.130 1.910

Begroting/omzet (per 
organisatie, euro’s) 40.000 420.000
Omzet totaal (x mln euro’s) 1.106 840

Betaalde FTE 4.290 11.600
Onbetaalde FTE 52.000 0
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Het aantal overdekte sportaccommodaties kende in de jaren negentig een lichte stijging, 
maar is sindsdien stabiel gebleven. Het aantal sporters is de laatste jaren echter nog fors 
gegroeid. Opgeteld stonden de Nederlandse sporter in 1988 nog 84 faciliteiten per 100.000 
sporters ter beschikking, tegen 64 anno 2006. Groei is er met name in de commerciëlere 

sportfaciliteiten, zoals fitnesscentra, maneges en sportscholen (zie figuur 3.13). 

Tussen privaat en publiek 
Dat met name het commerciële sportaanbod is gegroeid, tekent de ontwikkeling 
die de sport doormaakt. Nieuw aanbod is veelal commercieel gericht. Maar ook het 
traditionele, publieke aanbod is commerciëler geworden. Van alle zwembaden wordt 
inmiddels twee derde privaat beheerd. Bij de overdekte accommodaties is dat de helft. 
Van de openluchtsportaccommodaties is echter nog altijd ruim 80% in publieke handen. 
Zonder de investeringen uit publieke middelen zijn de meeste sportaccommodaties niet 

rendabel, ook niet degenen die in private handen zijn. In totaal investeerde de overheid  
in 2006 778 miljoen euro in sportaccommodaties – publiek of privaat. 

Concurrentie voor de vereniging
De sportconsument van tegenwoordig is verwender, kritischer en mondiger dan de re-
creatiesporter van twintig jaar geleden. Hij of zij is hoger opgeleid en meer gewend aan 
marktgericht denken. Mensen uiten sneller en duidelijker dan voorheen wat zij wel of 
niet willen en verbinden daar sneller en met minder wroeging consequenties aan.  

Keuzes berusten daarbij steeds minder op vanzelfsprekende tradities (Van der Poel 
2002). De sportwereld functioneert steeds meer als een echte markt (Mommaas 2000, 
Van Bottenburg 2005). Een markt bovendien waarin de grenzen diffuser zijn geworden 
en de aanbieders slagkrachtiger. Zowel van binnen als buiten de sector ondervinden 
sportverenigingen meer concurrentie.  

Een belangrijk deel van de consumenten zoekt zijn heil bij een van de 2.000 fitnesscen-
tra die Nederland op dit moment telt. Op basis van een professionele, op winst gerichte 
aanpak bereikt de fitnesswereld naar schatting twee miljoen sporters (figuur 3.14). Dat 
is weliswaar fors minder dan het bereik van de ‘georganiseerde’ sport, maar die heeft 
dan ook 27.000 verenigingen ter beschikking. De 2.000 fitnesscentra realiseren echter 
wel een omzet die nauwelijks meer onderdoet voor die van alle 27.000 sportverenigin-
gen samen en bieden werkgelegenheid aan drie keer zoveel betaald personeel.

Kritisch publiek
Bij veel sporters leeft nog scepsis over het imago van verenigingen. De meerderheid van 
de ‘commerciële’ en ongebonden sporters is van mening dat verenigingssport te duur is, 
te veel regels en verplichtingen kent, te veel tijd kost en op ongeschikte tijden plaats-
vindt. Verenigingssporters uiten dergelijke kritiek in (beduidend) mindere mate, maar 
ook bij hen komen deze kritiekpunten als eerste naar boven (Hoekman et al. 2007). 
Vanuit het onderwijs wordt wel met het verenigingsleven samengewerkt, maar nog veel 
vaker met het commerciële aanbod. 

Kwaliteit van de accommodaties is geen onbelangrijk verbeterpunt voor het aanbod van 
de vereniging. De moderne sporter is gewend aan kwaliteit en schroomt niet om die van 
de sport te eisen. In tal van sectoren is de afgelopen jaren gewerkt aan het kwaliteits-
niveau. Hotels, campings, bungalowparken, wellnesscentra en zwembaden bieden tegen-
woordig beduidend meer comfort en keuzevrijheid dan twintig jaar terug.  
Ook thuis omringt de sporter zich met meer luxe dan voorheen. De sporter van tegen-
woordig wenst nette douches en kleedkamers, rookvrije ruimten, (sociale) veiligheid 
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Bewegingsonderwijs
Gymlessen vormen voor veel kinderen de eerste kennismaking met de sport. Kinderen 
in Nederland krijgen doorgaans een, meestal twee keer per week bewegingsonderwijs, 
gemiddeld zo’n 90 minuten. In het middelbaar onderwijs worden deze lessen bijna 

altijd verzorgd door vakleerkrachten. In het basisonderwijs geldt dat voor 40% van de 
scholen. Voor zover er vakleerkrachten zijn, worden die meestal alleen ingezet voor de 
oudere groepen. In het middelbaar beroepsonderwijs gelden geen verplichtingen om be-
wegingsonderwijs aan te bieden. Schoolzwemmen is niet verplicht. Het aandeel scholen 
dat schoolzwemmen aanbiedt - doorgaans financieel ondersteund door gemeenten - is 
de afgelopen jaren gedaald en bedraagt momenteel 57%. 

3.4 Conclusie

In 1991 publiceerde sportsocioloog Bart Crum zijn veel geciteerde ‘Over de versporting 
van de samenleving’. Crum signaleerde twee schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen. 
Enerzijds was er volgens hem sprake van ‘versporting van de samenleving’; anderzijds 
zag hij sporen van ‘ontsporting van de sport’. Het eerste sloeg op de toename van het 
aantal mensen dat sportief actief was, maar ook op het feit dat sportkleding en allerlei 

uitdrukkingen uit de sport steeds meer gemeengoed leken te worden buiten de sport.  
Met ontsporting van de sport doelde Crum op het feit dat steeds meer sporters steeds 
minder geïnteresseerd leken in waar het in de sport om draait: onderlinge strijd, steeds 
betere prestaties, kijken wie de beste is5. 

Bijna drie decennia later is Crums studie nog steeds actueel. Een ruime meerderheid van 
de Nederlandse bevolking doet inmiddels aan sport. Voetbal is steeds minder een man-
nensport en sport is al lang niet meer alleen een ‘jong-menselijke activiteit’ (Rijsdorp 
1957). Maar de hedendaagse sport heeft lang niet altijd betrekking op wat van oudsher 
als ‘sport’ werd bezien: de competitieve sport in verenigingsverband. Een groeiende 
groep sporters trekt geen grenzen tussen sport en andere vormen van bewegen. Zij 
sporten vooral vanwege het plezier en om gezond te blijven. ‘Sans rancune’ zapt men 
daarbij van aanbieder naar aanbieder. De sportconsument is daarbij kritisch en laat zich 
graag verwennen door een professioneel en marktgericht (fitness)aanbod. De sport-
wereld ontwikkelt zich tot een echte markt. Daarbinnen worden de scheidslijnen met 
andere deelmarkten van de vrijetijdseconomie steeds diffuser. 

De sport staat er op die markt goed voor. Door de gestegen overheidsbudgetten, 
sponsorgelden en consumentenuitgaven is er in de sport meer mogelijk dan voorheen.  
Het aantal sporters en sportaanbieders is sterk gegroeid, het aanbod zelf geprofessio-

naliseerd. Toch zijn er ook zorgen: verschillen in sportdeelname tussen bevolkingsgroepen 
tonen zich hardnekkig. Een op de drie Nederlanders sport minder dan eens per maand. Zij 
die sporten, doen dat lang niet altijd met het perspectief om te excelleren of zelfs maar 
met de intentie om daar naartoe te werken. Vakleerkrachten zijn in lang niet iedere ba-

sisschool gewoon. Verenigingen en bonden hebben moeite om aan te haken bij het tempo 
van verandering; vrijwilligers raken steeds drukker bezet. De media-aandacht concentreert 
zich op een beperkt aantal grote sporten en laat kleinere sporten buiten beeld. Topsport-
ers voelen de hete adem van de concurrentie in hun nek. De sport zal ook in de toekomst 
een belangrijke plaats in de maatschappij innemen. Om van Nederland een echt sportland 
te maken, is er echter meer nodig dan het doortrekken van de ingezette, opgaande lijn. 

5 Met een sjieke term: het ‘agonale’ karakter van de 
sport.
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De helft van die 40.000 euro wordt opgebracht door de leden (contributie), een kwart 
uit kantineopbrengsten en een kwart uit sponsor- en subsidiegelden (fifty-fifty verdeeld 
over overheid en sponsors).

Diversiteit en aarzelende professionalisering
De gemiddelde vereniging bestaat echter niet. De 27.000 Nederlandse sportverenigingen 
vormen een rijk geschakeerd palet van minieme clubjes gelijkgestemden tot grote, 
daadkrachtig opererende sportorganisaties. Een op de drie verenigingen telt minder dan 
50 leden en een begroting van minder dan 5.000 euro. Aan de andere kant telt een op 
de tien verenigingen meer dan 500 leden en kent 20% van de verenigingen een begro-
ting van meer dan 50.000 euro. 

Bijna de helft van de sporters geeft aan bereid te zijn (iets) meer te betalen als de 

kwaliteit van de dienstverlenende aspecten wordt verbeterd. Dit schept voor vereni-
gingen ruimte om daar werk van te maken. Schoorvoetend zetten verenigingen dan 
ook de stap op weg naar professionalisering. Ruim de helft van de verenigingen heeft 
een beleidsplan opgesteld en beschikt over een duidelijke visie voor de lange termijn 
(Van Kalmthout en Lucassen 2008). Eveneens ruim de helft heeft groeiambities voor de 
toekomst geformuleerd en voert zelf het beheer over de accommodatie. Vijftien procent 
heeft inmiddels personeel in loondienst (voetbal 72%, golf 40%) en een op de drie 
verenigingen werkt samen met een (brede) school. 

Vanzelf gaat dit allemaal niet. Tweederde van de verenigingen geeft aan behoefte te 
hebben aan ondersteuning bij het professionaliseringsproces, vooral op het terrein 
van het marktgericht denken (sponsoring, ledenwerving). En hoewel de verhalen in de 
media vaak lijken uitvergroot, vormen ‘misstanden in de sport’ (verbaal/fysiek geweld 
van boze spelers of ouders langs de lijn, gevallen van discriminatie en intimidatie) een 
serieus aandachtspunt (Tiessen-Raaphorst et al. 2008). Onderzoek daarnaar toont aan 
dat verenigingen en hun bestuurders soms nog zoekende zijn naar een goede manier om 
uitvoering te geven aan de maatschappelijke rol die overheid en samenleving hen in 
toenemende mate toedichten (Breedveld et al. 2008).

Bonden 
De professionalisering die verenigingen doormaken, is ook waarneembaar bij de sport-
bonden. Nederland telt 72 sportbonden. Bij elkaar bieden die werk aan 850 fte. Enkele 
bonden zijn zo groot, dat ze als middelgrote bedrijven te kenmerken zijn. Zo heeft alleen de 
KNVB al ruim 400 mensen in loondienst en de KNLTB - als tweede bond van het land - 100. 
Andere bonden hebben slechts een handvol medewerkers, zoals de Nederlandse Base- en 
Softballbond (9) en de Nederlandse Triathlon bond (6). Aan het hoofd van een sportbond 
staat doorgaans een ledenraad (45 leden bij de KNLTB; 40 stemgerechtigden in de unieraad 
van de Atletiekunie) en/of een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Niet zelden bestaan er 
spanningen tussen het vrijwilligersbestuur, de betaalde medewerkers van het bondsbureau 
en de vrijwilligers bij de verenigingen. Via principes van ‘good governance’ (Loorbach 2005) 
wordt gewerkt aan de kwaliteit van het sportbestuur, maar ook hier geldt dat de sport nog 
zoekt naar een model dat tegemoetkomt aan de eisen van deze tijd (De Vries et al.). Ook 
de koepel van alle sportbonden, NOC*NSF, kent trouwens een vrijwilligersbestuur. Hoogste 
orgaan is de Algemene Vergadering, waar vertegenwoordigers van de NOC*NSF-leden (de 72 
sportbonden en 16 buitengewone leden) beslissen over het te voeren beleid. De financiële 
basis onder deze sportinfrastructuur van bonden en verenigingen wordt in niet onbelang-
rijke mate gevormd door inkomsten uit het gokwezen. In 2007 waren de Lottogelden goed 
voor 44 miljoen euro aan inkomsten voor de georganiseerde sport.
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4.  dE maatschappElijkE 
bEtEkEnissEn van sport

‘Ons land moet ambitieus zijn. Op economisch gebied,  
wetenschappelijk terrein, op het gebied van cultuur en van sport 

moeten we ernaar streven bij de top te horen. De gedachten 
achter het Olympisch Plan passen daar naadloos in.’  

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW

‘Sport slaat bruggen. In Nederland hebben we een 
multiculturele samenleving, maar daarmee zijn ook 
problemen verbonden. Sport is het enige terrein 
waar echt sprake is van pluriformiteit en diversiteit. 
Dat is de enorme kracht van sport.’  
Doekle Terpstra, voorzitter HBO Raad



het slaappatroon. Ook het coördinatievermogen en de reactiesnelheid worden door 
sporten en bewegen gunstig beïnvloed. Op het psychosociale vlak zijn er soortgelijke 
aanwijzingen. Als we gezondheid opvatten als welbevinden, dan laat onderzoek zien dat 
sporten en bewegen leiden tot betere scores voor geheugen (herinneringsvermogen), 
gemoedstoestand, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Lichaamsbeweging 

kan daarnaast het verloop van bijvoorbeeld depressies gunstig beïnvloeden (Bernaards 
et al. 2008).
 
Veel van de bovengenoemde gezondheidsindicatoren zijn in verband te brengen met 
het voorkómen van verschillende ziektes. Hoe gunstiger de gezondheidsindicatoren 
uitpakken, des te groter de preventieve werking. Deze effecten zijn overtuigend vast-
gesteld voor hart- en vaatziekten, suikerziekte (niet insuline-afhankelijke diabetes) en 
botontkalking (Chorus en Hopman-Rock 2004). Bij veel bewegen hoort ook een geringe-

re kans op een beroerte, depressies en het ontstaan van dikke darm- en borstkanker.

Sport en bewegen worden ook steeds meer toegepast in de curatieve sfeer. Het beloop 
van bepaalde ziektes kan verkort of dragelijker worden gemaakt door het inzetten van 
bewegingsactiviteiten. Dergelijke therapieën zijn met succes toegepast bij coronaire 
hartziektes en niet insuline-afhankelijke diabetes. Longaandoeningen, beroertes, reuma-
toïde artritis, epilepsie en taaislijmziekte vinden baat bij aangepast bewegen.  
Aanwijzingen voor een gunstig effect worden gemeld bij artrose, bekkeninstabiliteit, 
astma en de ziekte van Parkinson. Bij revalidatie is het tegenwoordig gangbaar om 
bewegen ‘op recept’ voor te schrijven. 

Afgezien van de directe invloed op het voorkómen, het beloop en het herstel van 
ziektes, hebben sport en bewegen meer gunstige effecten. Mensen met een actieve 
leefstijl leven gemiddeld langer. Zo blijkt dat personen die met een zekere regelmaat 
en intensiteit bewegen een 30% lager risico hebben om vroegtijdig te overlijden. In 
Nederland wordt 6% van de sterfgevallen toegeschreven aan de rechtstreekse gevolgen 

van onvoldoende lichaamsbeweging. Dit komt neer op 8.400 mensen (Wendel-Vos 
2008). Sportende werknemers verzuimen minder vaak en vooral korter dan hun niet-
sportende collega’s. Gemeten over een periode van vier jaar verzuimen ze gemiddeld 
25 dagen minder. Dit verschil wordt twee keer zo groot als de sporters onder de werk-
nemers worden vergeleken met werknemers die nog nooit in hun leven hebben gesport 
(Van den Heuvel 2003).
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Sport heeft positieve effecten in een breder maatschappelijk verband. Dit gegeven is 
een van de belangrijkste pijlers waarop de waardering voor sport is gestoeld en voor 
politiek en samenleving een reden om de sport te steunen. Niet alleen omdat zoveel 
mensen sport als een favoriete vrijetijdsbesteding zien, maar vooral ook omdat men 

aan de sport veel maatschappelijke betekenis toekent. Van sport wordt gesteld dat het 
bijdraagt aan de nationale trots en eenheid, aan de ‘sociale cohesie’, aan de gezondheid 
en aan de overdracht van belangrijke waarden en normen, zoals wederzijds respect, 
doorzettingsvermogen en acceptatie van verlies en winst. Er wordt gewezen op de be-
langrijke economische betekenis van de sport en aan de bijdrage die sport kan leveren 
aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan het effenen van het pad voor ondernemers 
en aan de zoektocht naar technologische en sociale innovaties. 

Voor veel van die veronderstelde maatschappelijke betekenissen van sport bestaat 

gelukkig ook vrij stevig bewijs. In dit hoofdstuk1 schetsen we wat er bekend is over 
de ‘kracht van sport’ buiten het eigen speelveld. We beginnen daarbij met het terrein 
waar die kracht het beste is gedocumenteerd, dat van sport en gezondheid. Vervolgens 
beschrijven we de betekenis die sport kan hebben voor de economie, opvoeding en 
onderwijs, sociale cohesie, duurzaamheid en innovatie. 

4.1 Sport en gezondheid

Mede door de vergrijzing nemen de kosten voor de volksgezondheid naar verwachting 
nog fors toe (zie hoofdstuk 2). Meer sport en bewegen kan ertoe bijdragen die kosten-
stijgingen zo laag mogelijk te houden.

Sport en (volks)gezondheid zijn in ieders beleving nauw met elkaar verbonden. Die rela-
tie berust op het overwegend fysieke karakter van veel sporten. Uit tal van nationale 
en internationale studies blijkt dat sport als lichamelijke activiteit2 een bewezen effect 
heeft, niet alleen op de fysieke maar ook op de psychosociale gezondheid. De relatie 
tussen bewegen en gezondheid wordt ‘bemiddeld’ door (cardiovasculaire) fitheid. Deze 
onderlinge verbanden laten zich vereenvoudigd als volgt weergeven:

Gezondheid en bewegen
Bewegen en sporten hebben een bewezen effect op de gezondheid (Hildebrandt e.a. 
2008). Sporten en bewegen leiden tot ‘betere’ scores op gezondheidsindicatoren zoals 
het lichaamsgewicht in relatie tot lengte (BMI-waarde), het lichaamsvetpercentage, de 
verhouding van HDL/LDL-cholesterol, de insulinegevoeligheid, de botdichtheid en 
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Fysieke activiteit Fitheid Gezondheid

1 Dit hoofdstuk is in hoofdzaak gebaseerd op twee 
documenten: de paragrafen over gezondheid, opvoe-
ding en onderwijs, cohesie en duurzaamheid op het 
visiedocument ‘Maatschappelijke waarde van sport’ 
(NOC*NSF 2008); de paragraaf over de economische 
betekenis van sport op het rapport ‘De economische 
betekenis van sport in Nederland’ (PRC 2008).

2 De termen ‘fysieke activiteit’, ‘lichamelijke activiteit’, 
‘lichaamsbeweging’ en ‘beweging’ worden hier als 
synoniem beschouwd. 

Figuur 4.1 
Verbanden tussen fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, Bron: C. Bouchard et al. (2007)



Gemiddeld bewegen sporters een uur per dag meer dan niet-sporters (respectievelijk 
213 en 155 minuten per dag; Ooijendijk et al. 2008). Daarnaast roken sporters minder, 
ontbijten beter, eten meer fruit en slapen beter. Sporters zijn geen geheelonthouders, 
maar zij die alcohol drinken, drinken minder dan niet-sporters die alcohol gebruiken 
(Tiessen-Raaphorst en Breedveld 2007). Duidelijk is dat sport onderdeel uitmaakt van 
een ‘gezonde leefstijl’ (zie ook hoofdstuk 2). Door mensen te laten sporten, vergroot de 
kans dat ze ook op andere risicofactoren voor de gezondheid gunstiger gaan scoren.

De andere kant van de sportmedaille
In Nederland wordt heel veel en vaak gesport. En waar gehakt wordt, vallen spaanders. 
Per jaar zijn dat gemiddeld 1,5 miljoen sportblessures (OBiN 2000-2005). Omgerekend 
naar het aantal sporturen heeft een sporter eens in de 1.067 sporturen kans om 
een blessure op te lopen. Bij de helft van deze blessures (750.000) is zelfhulp of 
EHBO meestal afdoende. Voor de resterende sportblessures wordt een beroep op de 
(para)medische zorg gedaan. De meeste medisch behandelde sportblessures komen 
terecht bij de huisarts (390.000); 310.000 sportblessures worden behandeld door een 

fysiotherapeut.

De balans van zorgkosten en -baten
Per saldo blijken de positieve effecten van sport en bewegen op de zorgkosten (gezond-
heidswinst) de negatieve effecten (medische consumptie) veruit te overtreffen. Van 
de totale zorgkosten in ons land is € 907 miljoen direct toe te wijzen aan te weinig 
bewegen en sport, in termen van het niet voldoen aan de combinorm. De kosten voor 
behandeling van sportblessures bedragen € 230 miljoen. Daarmee komt de positieve 
invloed van bewegen en sport op de zorgkosten uit op € 677 miljoen (Bernaards, Toet 
en Chorus 2008). Daarbovenop uit de economische betekenis van de sport zich onder 
andere ook in een toename van de arbeidsproductiviteit en een groter onderling ver-
trouwen (wat de economie ten goede komt). In de MKBA-analyse in hoofdstuk 7 wordt 
hier nader bij stil gestaan. 

4.2 Economie

De waarde van sport voor de gezondheid heeft - via de kosten voor de gezondheidszorg - 
ook een economische betekenis. Datzelfde geldt voor de betekenis van sport bij het 

 Fitnorm    Combinorm
 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07

Sporter 29 31 34 24 58 60 68 69
Niet-sporter 11 11 12 12 46 48 55 62

Figuur 4.3 
Percentage sporters en niet-sporters van 18 jaar en ouder dat aan de beweegnorm, 

fitnorm en combinorm voldoet, 2000-2007
Bron: TNO (OBiN 2000-2007)
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Hoeveel beweegt Nederland?
Momenteel voldoen zes op de tien Nederlanders aan de ‘beweegnorm’ (figuur 4.2). Zij 
bewegen daarmee voldoende om de gezondheid te bevorderen en/of te onderhouden. 
Dat percentage is de afgelopen jaren al redelijk fors gestegen. ‘Inactief‘ is 5% van de 
Nederlanders. Dat wil zeggen: deze mensen bewegen op geen enkele dag in de week 
voldoende om van een bijdrage aan de gezondheid te kunnen spreken. In 2000 was dit 
percentage nog bijna twee keer zo hoog.

Sporters blijken vaker aan de beweegnormen te voldoen dan niet-sporters. Van de sport-
ers voldoet 69% aan de combinorm versus 62% van de niet-sporters (figuur 4.3). Het 
verschil tussen deze groepen wordt vooral veroorzaakt door het verschil in het voldoen 
aan de fitnorm (24% sporter vs. 12% niet-sporter). Intensievere beweegvormen leveren 
over het algemeen een grotere bijdrage aan de gezondheid. Sporters liggen dankzij hun 
sportieve activiteiten dus een behoorlijke gezondheidsstap voor op hun niet-sportieve 
landgenoten. Daarbij wordt de grootste winst geboekt als mensen tenminste twee maal 
per week sporten (Hoekman en Breedveld 2008). Naast hun sportactiviteiten blijken 

sporters ook in het dagelijkse leven lichamelijk actiever te zijn dan niet-sporters. Ze ge-
bruiken bijvoorbeeld vaker de fiets in de vrije tijd en voor woonwerk- of schoolverkeer. 

Figuur 4.2 
Percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat aan de beweegnorm, 

de fitnorm en de combinorm voldoet of inactief is, 2000-2007
Bron: TNO (OBiN 2000-2007)
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 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007

Beweegnorm 44 46 53 59
Fitnorm 19 21 23 18
Combinorm 52 54 61 66
Inactief 9 9 7 5

1) Beweegnorm: Op minimaal 5 dagen per week minstens een half uur matig intensie- 
ve lichamelijke activiteit (jeugd zeven dagen per week een vol uur).

2) Fitnorm: Tenminste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar  
intensieve activiteit.

3) Combinorm: Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij aan tenminste één 
van de beide bovenstaande normen voldoet.
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Consumentenuitgaven
-  Actieve sportbeoefening
-  Passieve sportbeoefening

Reclame en sponsoring

Overheidsuitgaven
-  Rijk
-  Provincies
-  Gemeenten

Inkomstenbronnen voor het 
sportaanbod

Sportbonden en -verenigingen
-  Betaald - amateur
-  Topsport - breedtesport

Commerciële activiteiten m.b.t. sport
-  Particuliere accommodatie
-  Producenten van sportmateriaal e.d.
-  Handel in sportmateriaal e.d.

Overheid en sport
-  Gezondsheidszorg
-  Accommodaties gemeenten

-  Media
-  Gelieerde sectoren (bv. vervoer)

-  Gymleraren en sportopleidingen
-  Beleidsmedewerkers sport

Bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) en werkgelegenheid

Vraag naar sport Aanbod van sport

Sport & en economie betreft het samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, sportbonden en -verenigingen en de actieve en passieve sport-
beoefenaar

Consumentenuitgaven

Reclame en sponsoring

Overheidsuitgaven

Sportbonden en -verenigingen

Commerciële activiteiten m.b.t. 
sport

Overheid en sport

 Sportbonden en -verenigingen Commerciële activiteiten m.b.t. sport Overheid & sport

Consumentenuitgaven 897 4788 237
Reclame en sponsoring 389 296 -
Overheidsuitgaven* 158 185 1699
Overige 143 296 288
Totaal nettostromen 1587 5565 2224

Import (-) - 884 -
Onderlinge bijdragen** 109 - -
Productiewaarde 1696 4681 2224

* Overheidsuitgaven zijn bruto-uitgaven van overheid 
(excl. uitgaven aan ‘Overige’: € 43 miljoen). Ze houden 
geen rekening met overheidsinkomsten die hieruit direct 
voortvloeien (= € 290 miljoen) en evenmin met geld-
stromen tussen Rijk, provincies en gemeenten onderling

** Onderlinge bijdragen zijn financiële stromen van sport-
clubs naar sportbonden (73,5), binnen NOC*NSF (8.8) 
en van NOC*NSF naar sportbonden 

Figuur 4.4  
Vraag en aanbod van sport en economie

Bron: PRC (2008)

Figuur 4.5  
Overzicht financiële stromen m.b.t. Nederlandse sportsector 

Bron: PRC (2008)
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beter laten functioneren van de maatschappij en daarmee van de economie. De sport 

heeft echter ook een directe economische betekenis. Consumenten besteden geld aan 
sport: ze schaffen sportartikelen aan (ook als ze daarin of daarmee niet sporten), 
betalen om lid te worden van verenigingen of fitnesscentra, laten zich sportmedisch 
keuren of masseren, bestellen consumpties in sportkantines, kopen toegangskaartjes 
voor wedstrijden3 of afspeelapparatuur en boeken golf- of wintersportreizen. Bedrijven 
bieden producten aan voor die markt4 en/of sponsoren clubs en topsporters. De 8.000 
sportaccommodaties, 2.000 fitnesscentra en 27.000 sportverenigingen die Nederland 
telt, kopen in op de zakelijke markt. De overheid investeert in die accommodaties 
en verenigingen, maar bijvoorbeeld ook in gymleraren en gymzalen bij scholen, in 
opleidingen tot vakleerkracht lichamelijke oefening of in stipendia voor topsporters. 
Dat alles genereert geldstromen en werkgelegenheid. Figuur 4.4 geeft een schematisch 
overzicht van dit samenspel.

Hoofdstuk 2 gaat al in op een aantal ontwikkelingen op economisch gebied. Deze para-
graaf schetst - meer omvattend - hoe groot de geldstromen en werkgelegenheid precies 
zijn5. In aanvulling hierop heeft de sport economische betekenis als:
- instigator van een gezonde en productieve samenleving waar men elkaar ver-

trouwt. Voor een markteconomie is dat een belangrijke voorwaarde om te kunnen 
functioneren;

- creator van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Goede leisurevoorzieningen, 

waaronder theater, cultuur, uitgaan, recreatie, detailhandel en sport, vormen be-
langrijke motieven voor mensen en bedrijven om zich ergens te vestigen (Florida 
2002). Sport (een dynamische topsportcommunity, goede voorzieningen om zelf 

te sporten) draagt daaraan bij en helpt zo om bedrijven naar de regio te lokken en 
goed opgeleide werknemers – urban professionals – aan de stad te binden;

- deuropener voor bedrijven. Wereldberoemde topsporters en –coaches helpen 

deuren in verre landen openen voor bedrijven die daar zaken willen doen. De naam 
van Guus Hiddink in Korea en Carole Thate in Pakistan zeggen daar meer dan die 
van welke topindustrieel of politicus dan ook.

Financiële stromen van sport in Nederland 
De financiële stromen die volgen uit uitgaven van consumenten, reclame & sponsoring 
en de overheid naar de verschillende deelsectoren van sport bedragen in totaal  
€ 9.4 miljard (figuur 4.5). De consumentenuitgaven aan commerciële activiteiten met 
betrekking tot sport vormen met bijna € 4.8 miljard de grootste financiële stroom. 
De overheid besteedt jaarlijks in totaal ongeveer € 2 miljard aan sport (gemeenten, 
rijk en provincies). Daarvan gaat circa € 900 miljoen door middel van subsidies naar 
sportbonden, –verenigingen en –accommodaties en daarnaast onder meer naar gezond-
heidszorg en sportopleidingen. Deze overheidsuitgaven bedragen daarmee ongeveer 
de helft van die aan cultuurbeheer en –verspreiding. Binnen Europa scoort Nederland 
relatief hoog op het vlak van overheidsuitgaven voor sport per hoofd van de bevolking 
en neemt de vierde plaats in inzake overheidsuitgaven per capita aan sport, recreatie, 
cultuur en media (PRC 2008). 

Economische betekenis van sport in Nederland 
De directe productiewaarde van sport in Nederland bedraagt € 8.6 miljard op jaarbasis 
(zie figuur 4.6). De financiële stromen zijn daarbij gecorrigeerd voor dubbeltellingen 
en weglek naar het buitenland (bijvoorbeeld productie van sportschoenen in het 
buitenland). De totale productiewaarde (direct en indirect) van de sport in ons land 
bedraagt bijna € 14 miljard. 
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3 Jaarlijks brengt ongeveer 35% van de Nederlandse 
bevolking een bezoek aan een sportwedstrijd. In de 
media neemt de passieve sportbeoefening ook een 
belangrijk deel in: 10% van de totale tv-kijktijd wordt 
aan sport besteed en circa 15% van de gemiddelde 
redactionele ruimte in de Nederlandse dagbladen wordt 
met sport ingevuld. Ook worden jaarlijks meer dan 1,5 
miljoen exemplaren commerciële sporttijdschriften 
verkocht.

4 Nederland kent op het gebied van sportuitrusting 
en -accommodaties een aantal wereldleiders op de 
exportmarkt. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse 
productie en export van kunstgrasvelden. Ook de pro-
ductie van sportartikelen – onder andere schaatsen en 
turntoestellen – wordt voor een deel in Nederland ver-
richt. De totale exportwaarde van sportartikelen (incl. 
- schoeisel en -kleding) voor Nederland wordt geraamd 
op € 568 miljoen in 2006.

5 Met dank aan PRC voor de toestemming om tekstdelen 
uit het rapport ‘De economische betekenis van sport in 
Nederland’ (PRC 2008) te mogen gebruiken.



De sportbonden en -verenigingen nemen hiervan 20% voor hun rekening, de commer-
ciële activiteiten met betrekking tot sport 54% en overheid & sport 26%. De grootste 
deelsectoren binnen de commerciële sportactiviteiten en overheid & sport zijn respec-
tievelijk de particuliere sportaccommodaties en de gymleraren. De totale baten van 
sportaccommodaties en -clubs stegen de voorbije jaren bovendien aanzienlijk sneller 
dan het bbp (+280% en +206% versus +119% tussen 1988 en 2003). 

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de Nederlandse sport heeft een omvang van 118.000 fte. Dit be-
treft 82.000 directe en 36.000 indirecte fte. De sport in Nederland realiseert een directe 
toegevoegde waarde van € 4.5 miljard (€ 55 000/fte), wat overeenkomt met 0,85% van 
het bruto binnenlands product. Wanneer we ook de indirecte toegevoegde waarde mee-

tellen - dat wil zeggen de toegevoegde waarde die dankzij de sport in andere (toeleve-
rende) sectoren wordt gerealiseerd - is de sport goed voor € 6,9 miljard.

Sport als inkomstenbron
Sport is niet enkel een kostenpost. De overheid ontvangt ook geld uit de sport. 
Inkomsten uit loonbelastingen bijvoorbeeld, maar ook btw op verkochte goederen en 
diensten. De directe terugvloei bedraagt bijna € 1,3 miljard, de indirecte terugvloei 
bijna € 0,7 miljard. Samen maakt dat een kleine € 2 miljard euro die de overheid uit de 
sport ontvangt. Daar staan netto overheidsuitgaven aan sport van bijna € 1.8 miljard 
tegenover. De sport levert de overheid dus ook wat op. De maatschappelijke betekenis 
van sport – het feit dat sporters gezonder zijn en door hun verenigingsactiviteiten 
helpen om ‘sociale cohesie’ te bewerkstelligen – is hierin nog niet meegerekend. Als die 
betekenis ook in harde euro’s wordt omgerekend, dan blijken de maatschappelijke baten 
van de sport de kosten ruimschoots te overtreffen (zie hiervoor hoofdstuk 7). 
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Figuur 4.6  
Directe economische betekenis 

van sport in Nederland
Bron: PRC (2008)
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De directe productiewaarde van volledige Ne- 
derlandse sportsector bedraagt € 8.6 miljard; de 
commerciële sportsector is met € 4.7 miljard (54%) 
de grootste deelsector

*  Financiële stromen van sportvoeding en -drank zijn hier niet opgenomen voor zover de verkoop niet   
plaatsvindt in de sportclub of sportaccommodatie

∑ = € 8603 miljoen

Directe economische betekenis van sport in Nederland
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In sport en bewegingsonderwijs worden situaties gecreëerd waar socialisatieprocessen 

plaatsvinden die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Het eigen karakter 
van sport schept veel pedagogische mogelijkheden, die op dit moment nog vaak onbe-
nut blijven. Het regelgeleide karakter van sport biedt veel vormende aanknopingspunten. 

Kinderen en jongeren leren regels gebruiken en accepteren, met elkaar rekening houden, 
met eigen talenten en beperkingen omgaan. Het sportspel biedt een context waarin 
grenzen worden gesteld aan wat toelaatbaar is en wat niet. Op een wat hoger abstrac-
tieniveau zijn de regels van de sport veelal vergelijkbaar met de regels die we in het 
maatschappelijke verkeer hanteren. Overtreding van sportregels wordt gecorrigeerd 
met terechtwijzing of sancties, die duidelijk maken dat aan het handelen gevolgen 
zijn verbonden. In de ‘onschuldige’ wereld van de sport zijn die gevolgen meestal niet 
zo ernstig of definitief van aard als bij een overtreding in de ‘echte’ wereld. Daarmee 
fungeert sport als een belangrijke leerschool voor het leven (Coakley 2004).
De sport(vereniging) biedt verder een ideale setting voor het ontwikkelen van acti-
viteiten op sociaal en organisatorisch vlak. De leden moeten immers in gezamenlijkheid 
de club draaiende houden, elementen die bij goed en verantwoord burgerschap horen. 
Kennis, vaardigheden en ervaringen die in sport(verenigings)verband worden opgedaan, 
komen later van pas buiten de sport. 

Pedagogisch verantwoord sport- en opvoedingsklimaat
Of het kind die sociale competenties ook ‘meeneemt’ uit de sport, is in sterke mate 
contextafhankelijk, van de wijze waarop sport of het sportproject wordt uitgevoerd en 
van de sociale context waarin dit gebeurt (Rutten 2007; Stegeman 2007; Shields & Bre-
demeier 2001). De aard van de interacties tussen leerlingen en hun leraren, ouders en 
sportleiders is hierin bepalend. Contexten die daaraan bijdragen, benadrukken positieve 
ervaringen en worden gekenmerkt door plezier, gevarieerdheid en het engagement van 
goed opgeleide leraren, trainers, coaches, sportleiders en ondersteunende en geïn-
formeerde ouders (Vanden Auweele et al. 2001; Stegeman 2007; Bailey 2006). 

De pedagogische functie van sport is meer dan het hanteren van een goede didactiek 
en methodiek. Nodig is een pedagogisch verantwoord sport- en opvoedingsklimaat als 

basis voor alle sportbeoefening. Nodig is ook een ‘weerbare’ omgeving die het kind als 
opgroeiend individu ondersteunt om de eigen weerbaarheid te vergroten en uiteindelijk 
zelfstandigheid te bereiken. In het groeien naar weerbaarheid speelt de sportomgeving, 
net als het gezin en de school, een ondersteunende en een gidsende rol (Moget & Weber 
2007, Visscher 2008). Het kind speelt een actieve rol in het eigen opvoedingsproces. 
Het leert hierin om verantwoordelijk te worden voor de eigen keuzes. Ouders, leraren, 
trainers, coaches en bestuurders kunnen dit proces, mits toegerust met de juiste vaar-
digheden, ondersteunen. Gezagsverhoudingen tussen sporters en begeleiders moeten 
ruimte bieden voor inspraak en groei (Buisman 2004). Daar hoort ook veiligheid en 
bescherming bij. Net als in andere sectoren van onze samenleving moet de sport zorg 
dragen voor een omgeving waarin de fysieke en emotionele integriteit van kinderen 
gewaarborgd is.

Sport als doel op zich
Sport hoeft echter niet karaktervormend te zijn om van belang te zijn. Ze is dat van 
zichzelf. Plezier in sport en het opbouwen van een zelfstandig repertoire aan sportge-
drag vormen ‘einddoelen’ van de opvoeding (Van Hilvoorde 2004). Een van die einddoe-
len van het bewegingsonderwijs richt zich op het bekwaam maken voor deelname aan 
de sportcultuur. Zo kunnen kinderen plezier leren beleven aan de activiteiten die hen 
helpen gezond te blijven. Dit betekent dat kinderen leren wat bewegen/sporten inhoudt 
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4.3 Opvoeding en onderwijs

“According to common sense, the earlier children start to take part in sport and exer-
cise, the more likely it is that they will continue to do so in later life” (Trudeau en 
Shepherd 2005). “De kwaliteit van bewegingsonderwijs is in belangrijke mate bepa-
lend voor de latere houding ten opzichte van lichamelijke activiteiten als sport en het 

beweeggedrag. Sportparticipatie in de kinderjaren is een goede voorspeller van het 
beweeggedrag later en inactiviteit van jeugdigen is nauw verbonden met inactiviteit op 
volwassen leeftijd” (Breedveld 2006).

Wie de jeugd heeft…
De school en sportvereniging zijn de belangrijkste maatschappelijke instituties waar 
kinderen en jongeren intensief met sport en bewegen in aanraking komen. Zodra leer-
plichtig krijgen alle kinderen en jongeren bewegingsonderwijs aangeboden, variërend 
van speels bewegen tot het leren van een sport. In het basisonderwijs krijgen de 
leerlingen gemiddeld 95 minuten bewegingsonderwijs per week. Ook in het voortgezet 
onderwijs is bewegingsonderwijs een verplicht onderdeel van het lesaanbod (Inspectie 
voor het Onderwijs 2007). Alleen het mbo is een buitenbeentje. Daar is het verplichte 
bewegingsonderwijs geschrapt. Bij een derde van de opleidingen is er geen enkel 
aanbod meer (Duijvestein 2006). Buiten de school gebeurt ook heel veel. In de leef-
tijdscategorie van 12 tot 19 jaar doet 66% van de Nederlandse jongeren aan sport in 
verenigingsverband; in de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar is dat zelfs 73% (SCP, 
AVO 2007). 

Jong geleerd...
Deelname aan bewegingsonderwijs en sportactiviteiten schept mogelijkheden tot leren, 
zowel bewust als onbewust. Maar wat wordt geleerd? Naar de aard van het vak of de 
sport ligt het voor de hand dat dit vooral motorische en speltechnische vaardigheden 
zijn. Van het aanbieden van sportactiviteiten kan in eerste instantie worden verwacht 
dat het bijdraagt aan ‘zinvolle’ en plezierige vrijetijdsbesteding (Van Eekeren 2007). 
Maar tegelijkertijd leren kinderen allerlei andere zaken op cognitief en sociaal gebied, 
zoals vorming van zelfbeeld, samenwerken en normbesef. Dat zijn kennis en vaardig-
heden die maatschappelijk gezien van grote betekenis zijn, juist in een samenleving 
waarin individuen hun eigen biografie moeten schrijven en gezag minder vanzelf-
sprekend is (zie hoofdstuk 2). 
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zowel in praktische en fysieke zin - het leren van bewegen/sporten - als in theoretische 

en intellectuele zin - het leren over bewegen/sporten, zoals nut en noodzaak ervan. 

Prestaties op de school en in de sport
Sport levert daarnaast een bijdrage aan betere schoolprestaties (Stegeman 2007) en 
daarmee aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie (zie 
hoofdstuk 2). Bijna alle studies vinden een positieve (maar doorgaans niet zeer sterke) 
relatie tussen sportparticipatie en schoolprestaties. Matige fysieke activiteit leidt tot 
een verhoogde aandacht en concentratie en helpt zo schoolresultaten te bevorderen. 
Een aantrekkelijk aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten draagt verder bij aan het 
beperken van schooluitval, schoolverzuim en reductie van anti-sociaal gedrag (Steiner 
2001). Actieve kinderen en jongeren gaan met plezier naar school en zijn meer gemoti-
veerd om te leren (Symons et al. 1997). Effecten hangen sterk samen met de wijze 
waarop de activiteiten worden aangeboden en de rol die de leerkracht en trainer speelt. 
Het lijkt er niet zozeer om te gaan welke sport of beweegactiviteit wordt aangeboden, 
maar vooral om hoe deze wordt aangeboden.

Perspectief: samen sterker
Het belang van sport in onze samenleving zal de komende jaren alleen maar toene-
men. De opvoedkundige effecten van sport zullen steeds zwaarder worden benadrukt. 
Sport zal steeds meer als pedagogisch middel worden gezien én ingezet. Ontspoorde 
jongeren? Met sport weer terug op het rechte pad. Wat te doen met angst en geweld? 
De vechtsport heeft de oplossing. De sportpraktijk moet in dat soort gevallen dan wel 
vanuit een aangepast pedagogisch of opvoedkundig regime gestalte krijgen. Het is 
daarbij de vraag of dit nog wel binnen de randvoorwaarden van sport als vrijetijds-
verband kan plaatsvinden. Om sport ook vanuit een pedagogisch perspectief werkelijk 
van maatschappelijke betekenis te laten zijn, is het van belang een context te creëren 
waarin realistische effecten van sport worden verwacht. Dat zijn contexten die positieve 
ervaringen benadrukken, geleid door goed geschoolde leraren, trainers en coaches en 
begeleid door goed geïnformeerde ouders. Sportleerkrachten en sporttrainers kunnen zo’n 
pedagogisch verantwoord klimaat niet alleen realiseren. De hele ‘sportketen’ moet dat 

omarmen en steun krijgen van een samenleving die uitstraalt dat sport belangrijk is. Zo 
ontstaat een pedagogisch verantwoord sport- en bewegingsklimaat, dat het fundament 
vormt voor de ‘maatschappelijke betekenis van sport’. 

4.4 Sociale cohesie

Onze samenleving is de laatste decennia sterk veranderd (zie hoofdstuk 2). Het tradi-
tionele gezin is geen standaard meer en we besteden onze vrije tijd heel anders dan 
onze ouders. De secularisering heeft de invloed van de kerk als institutie verminderd. 
Mensen laten de eigen verlangens tegenwoordig zwaarder doorwegen in allerlei besluiten 
dan voorheen (individualisering). De sociale mobiliteit en de culturele diversiteit zijn 
toegenomen en zullen dat ook de aankomende jaren blijven doen. 

Wat houdt een samenleving bij elkaar? Het is een van de centrale thema’s van de socio-
logie als wetenschap. Zeker in tijden van snelle en ingrijpende veranderingen wordt een 
dergelijke vraag actueel (Putnam 2001). De samenbindende kracht van een gemeenschap 
wordt meestal met de term sociale cohesie aangeduid. Een van de grondleggers van  
de sociologie, de Fransman Durkheim, duidt sociale cohesie aan als de ‘zwaartekracht 
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Macroniveau: sport en nationaal prestige
Op macroniveau geldt sport in de samenleving als een belangrijk collectief goed. Dat is 
af te leiden uit de waardering die er bestaat voor sportprestaties. Excellerende sport-
ers en het succes van vertegenwoordigende teams in internationale competities bouwen 
een dergelijke status op. Prestaties op het gebied van sport en wetenschap vormen de 
belangrijkste redenen voor mensen om gevoelens van trots over het eigen land te hebben 
(figuur 4.8). Ruim tachtig procent van onze landgenoten is die mening toegedaan. In 
andere landen (bijvoorbeeld Australië, Spanje, Italië en de Verenigde Staten) wordt ook 
veel waarde toegekend aan sport in relatie tot het nationale aanzien. Nederland sluit 
daarbij aan.

Mesoniveau: verenigingen en vrijwilligerswerk
Sociale cohesie valt ook af te leiden uit de mate waarin vrijwilligerswerk in de samenle-

ving wordt verricht. Naar zijn aard is dit immers werk dat voor anderen ‘om niet’ wordt 
gedaan. Die inzet laat zich vertalen als een vorm van betrokkenheid en medeverant-
woordelijkheid voor medeburgers. Ruim een kwart van de bevolking (27%) verricht 
vrijwilligerswerk in een of meer sectoren (figuur 4.9). Sport is een grote afnemer van vrij-
willigerswerk: 11% (4 plus 7) van alle mensen is actief in de sport. Niet-sporters blijken 
veel minder (15%) deel te nemen aan vrijwilligerswerk dan sporters. Ook het al dan niet 
georganiseerd sporten zorgt voor grote verschillen in het verrichten van vrijwilligerswerk. 
Vier van de tien mensen die lid zijn van een sportvereniging zijn actief als vrijwilliger.  
Verenigingsleden doen echter niet alleen dingen voor hun vereniging; ze verrichten ook 
veel vrijwilligerswerk buiten de sport. Sportief actief zijn gaat dus samen met een bovenge-

middelde inzet als vrijwilliger, met name voor personen die lid van een sportvereniging zijn. 
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 1995 2004

Sportprestaties 81 83
Wetenschappelijke en technologieprestaties 86 82
Geschiedenis van het land 72 76
Kunst- en cultuurprestaties 71 72
Sociale zekerheidssysteem 83 71
Democratie 84 69
Economische prestaties 78 63
Gelijke behandeling van groepen in het land 66 51
Krijgsmacht van het land 34 46
Politieke invloed in de wereld 49 40
  

Figuur 4.8  
Trots op Nederland vanwege tien verschillende redenen, bevolking van 16 jaar en ouder, 1995 en 2004 

(percentage dat zeer/iets trots is). Bron: SCP (ISSP’95 en ‘04)

                                   Aard van het vrijwilligerswerk 
 Geen Wel
 vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk Niet in de sport In sport en elders Alleen in de sport

Totaal 73 27 16 4 7
      
Sport niet 85 15 13 1 2
Sport, geen lid vereniging 73 27 22 3 3
Sport, lid vereniging 60 40 13 8 19
      

Figuur 4.9  
Deelname aan vrijwilligerswerk binnen de sport en daarbuiten, bevolking van 16 jaar en ouder, naar type- 

sportdeelname, 2003 (in procenten). Bron: SCP (AVO’03)

van sociale instituties’. De interne bindingskracht van een sociaal systeem is gebaseerd 
op een collectief bewustzijn. Dat wordt overgedragen door instituties als het gezin, de 
club, de school, de kerk en natuurlijk door de natie (staat) zelf. Sociale cohesie bestaat 
tussen (groepen) mensen die zich met elkaar verbonden voelen. Dat kan op emotionele 

en affectieve gronden, zoals binnen het gezin en de familie. Maar het kan ook berusten 
op een gelijkgestemdheid over het realiseren van doelen (politieke stroming) of het 
behartigen van belangen (sociaal-economische klasse). Volgens het SCP (2008) voelen 
Nederlanders zich op dit moment ‘betrekkelijk betrokken’. Wat mensen vooral zoeken, is 
‘een beetje meer fatsoen en rekening houden met elkaar’. Met de individualisering is de 
sociale cohesie niet verdwenen, maar wel van gedaante veranderd.

Sport verbindt
Sinds de verbreiding van sport onder alle lagen van de bevolking, wordt aan sport 
een rol op het gebied van sociale cohesie toegekend. De grote gemeenschappelijke 
belangstelling voor sport staat voor een bepaalde vorm van verbondenheid. Mensen zien 
sport als een belangrijk aspect in hun leven, vinden het fijn om te doen en hebben het 
er veelvuldig met elkaar over. Dat uit zich in de omvang van de sportdeelname, maar - 
belangrijker voor de sociale cohesie - ook in de manier waarop sport in de samenleving 
is georganiseerd. Het fijnmazige netwerk van sportverenigingen strekt zich uit tot in de 

kleinste gemeenten van ons land. Maar liefst één op de drie volwassenen in ons land is 
aangesloten bij een sportvereniging. Voor de jeugd van zes tot elf jaar ligt dat nog veel 
hoger: bijna driekwart is lid van een vereniging. Daar ontmoeten mensen elkaar en brei-
den op die manier hun sociale contacten uit of bestendigen die. De verbondenheid door 
sport uit zich ook op andere wijzen. Tijdens belangrijke sportevenementen organiseren 
grote groepen mensen zich spontaan om in ‘oranje’ hun team of favoriete sporter te 
ondersteunen. Maatschappelijke barrières en verschillen doen er dan niet toe. Ook het 
intensief volgen van sport in de media is een uitdrukking van gemeenschappelijkheid en 
de wens tot identificatie. Mediasport blijkt bovendien vaak een sociale aangelegenheid 
te zijn.

Sociale cohesie komt dus op verschillende niveaus tot uitdrukking (figuur 4.7). 
Kleinschalig, op lokaal niveau, gebeurt dat als lid van een sportclub. Het is de plek 
waar mensen samen sporten en zich samen verantwoordelijk voelen om hun verenig-
ing draaiende te houden. Verantwoordelijkheid op basis van gelijkgestemd-zijn. Op 
nationaal niveau komt verbondenheid naar voren in het zich collectief achter nationale 
teams of kampioenen scharen. Mensen identificeren zich graag met sportprestaties die 
in hoog aanzien staan. Waarom klinkt anders in afgeladen stadions zo vaak het ‘We are 
the champions?’

 Positief Negatief

Macro (stad/land) Oranjegevoel Voetbalvandalisme

Meso (buurt/wijk) Ladyfit Geen sportvereniging in  

  de buurt

Micro (individuen, gezin) Jeugdsportfonds voor  Pesten en uitsluiting van 

 kinderen met armoede dikke kinderen
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Figuur 4.7  
Niveaus en uitwerking (positief/negatief) van sociale cohesie 

Bron: NOC*NSF 2008



Ontbinding?
In hoofdstuk 2 constateerden we al dat we niet zozeer aan sociale cohesie inleveren, 
maar dat oude bindende krachten plaats maken voor nieuwe. Onze samenleving brokkelt 
niet zo maar af. In zo’n situatie ontstaan er tegenkrachten die samenhang en een-

heid weer versterken. Sport is er daar een van. Tegenover het afkalven van de invloed 
van de traditionele ‘zware’ verbanden staat de opkomst van de ‘lichte’ gemeenschap-
pen (Hurenkamp & Duyvendak 2004). Mensen zoeken naar maatschappelijke thema’s 
waaromheen ze zich kunnen groeperen, zoals zorg voor het milieu, leefbaarheid, 
opvoeding en humanitaire hulp. Het ‘lichte‘ bestaat erin dat mensen gemakkelijk kunnen 
toetreden en dat deelname veelal op tijdelijke basis is. Ook de organisatievorm heeft 
vaak een beperkte houdbaarheid. De thema’s zijn niet nieuw, maar de wijze waarop de 
verbondenheid vorm krijgt wel. Meestal is die verbondenheid minder ‘vanzelfsprekend’ 
en vraagt zij meer organisatie.

De verbanden laten zien dat mensen zich verenigen om gezamenlijk iets te realiseren en 
een samenleving te laten functioneren. Zij laten zien wat hen drijft en verbindt. Sport-
verenigingen - waarvan sommige overigens al een eeuwfeest hebben gevierd - lijken in 
verschillende opzichten op ‘lichte’ verbanden. Zij blijken zich in deze tijd van individu-
alisering te handhaven, al gaat dat allesbehalve vanzelf (zie hoofdstuk 3). De vereni-

gingen hebben zich in de loop der tijd vaak wel ontdaan van hun ‘zware’ confessionele 
of ideologische tooi. Het blijven echter verbanden waar mensen zich graag bij aansluiten 
en zich veelal belangeloos voor elkaar en anderen inzetten. Maar ook niet meer een 
familieleven lang, zoals vroeger. Nederland is nu eenmaal geen ‘bindingsland’.

4.5 Duurzaamheid

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar 
behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te 
voorzien” (Brundtland Commission 1987). Duurzame ontwikkeling wordt vaak voor-
gesteld door de drie P’s (John Elkington, 1999): planet (planeet), people (mensen) en 
prosperity (winst/welvaart)6. Deze begrippen staan voor respectievelijk de ecologische, 
sociale en economische dimensies van het begrip. Bij duurzame ontwikkeling streeft 
men naar het creëren van zoveel mogelijk duurzame waarde, door de drie P’s harmonieus 
met elkaar in balans te houden. “Een duurzame welvaart ook voor de generaties na 
ons vraagt om een zorgvuldige omgang met hulpbronnen”, aldus de Monitor Duurzaam 
Nederland 2009 (CBS 2009). 

In een land waarin ruimtelijke en maatschappelijke elementen zo in elkaar overlopen, is 
duurzaamheid hét item voor de komende vijftig jaar. Duurzaamheid als onderscheidend 
èn identificerend element is alleen al daarom een onmisbare basis voor de Nederlandse 
sport. Het Olympisch Plan 2028 wil in de volle breedte maatschappelijke vooruitgang 
bevorderen: zowel economisch, sociaal, technologisch als milieukundig. Elders wordt al 
uitgebreid aandacht besteed aan de betekenis van het Olympisch Plan voor de econo-
mie, het sociale en de innovatie. Met het begrip duurzaamheid refereren we hier vooral 
naar de P van planet (milieu- en ecologievraagstukken). De sport zelf zal, in al haar 
geledingen, het duurzaamheidsbeginsel uit gaan dragen en toepassen. 

De sport heeft op zichzelf voornamelijk een positief imago. Bewegen is gezond en 
daarom per definitie gericht op duurzaamheid, zeker als dat plaatsvindt in de  
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6 In de Monitor Duurzaam Nederland 2009 van het CBS 
in samenwerking met de drie landelijke planbureaus 
worden niet drie p’s onderscheiden, maar vier kapitaal-
vormen: natuurlijk kapitaal (milieu), sociaal kapitaal 
(onderlinge verhoudingen tussen mensen), menselijk 
kapitaal (gezondheid, benutting van talenten) en 
economisch kapitaal (kennis, fysiek kapitaal). Nemen 
we sociaal en menselijk kapitaal samen, dan vertoont 
deze indeling grote gelijkenissen met de (oudere)  
3 P-indeling.

Microniveau: vertrouwen en verbinden
Een andere indicatie voor de mate van sociale cohesie in een samenleving is het ver-
trouwen dat men heeft in de medemens. Deelnemen aan sport blijkt daarbij onderschei-
dend te zijn (figuur 4.10). De verschillen tussen mensen die wel of niet sporten (67% 

versus 52%) en mensen die lid of geen lid zijn van een sportvereniging (70% versus 
55% ) zijn aanzienlijk. Dat verschil moet vooral gezocht worden in de aard van de 
(sport)activiteit. Het is namelijk opvallend dat een dergelijke relatie niet is te vinden 
bij personen die al dan niet lid zijn van andersoortige verenigingen. Ook hier is er em-
pirisch bewijs voor de samenhang van sport en sociale cohesie, het laatste opgevat als 
vertrouwen dat men stelt in de medeburger.

De literatuur wijst veelvuldig op de mogelijkheden die zich bij sport voordoen om an-
dere mensen te ontmoeten, de zogeheten ‘verbinderhypothese’ (Van der Meulen 2007). 
Contact als eerste stap in een proces van elkaar leren kennen en accepteren. Vier van 
de tien onderzochte personen geven aan dat zij via de sport mensen uit andere sociale 
lagen hebben ontmoet of goede vrienden hebben gemaakt (figuur 4.11). Voor mannen 
geldt dat iets vaker dan voor vrouwen. Het onderscheid in figuur 4.11 tussen sporter 
en niet-sporter is op het eerste gezicht wat vreemd. Maar ook iemand die zelf geen 
sport beoefent, heeft mogelijkheden om via de sport (als toeschouwer, vrijwilliger) met 

anderen in contact te komen. Voor iemand die zelf sport, is de kans om met mensen uit 
andere maatschappelijke geledingen in contact te komen of goede vrienden te maken 
gemiddeld twee keer zo groot als voor de niet-sporter. Voor negen procent van de spor-

ters is sport de plaats waar iets moois en duurzaams opbloeide.
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  Niet Wel
                                                       sport/lid sport/lid  

Sportdeelname   52 67
Lidmaatschap sportvereniging 55 70
Sport als lid sportvereniging* 63 70
  
Lidmaatschap niet-sportvereniging  59 61

*Alleen sporters, georganiseerd en ongeorganiseerd

Figuur 4.10  
Vertrouwen in medemens, naar wel/niet sporten en naar lidmaatschap van sport- 
of andere vrijetijdsverenigingen, bevolking van 12 jaar en ouder (in percentages)

Bron: SCP (TBO 2000)

Figuur 4.11  
Meningen over de sociale 

aspecten van sport, 
bevolking van 15  jaar en 

ouder, naar sekse en sport-
beoefening, 2005  

(in procenten)
Bron: SCP/MI (NSO 2005)

      Sekse       Sportbeoefening  
 Algemeen Man Vrouw Niet-sporter Sporter

Via het sporten heb ik mensen uit 41 49 34 24 49
andere sociale klassen ontmoet 

Via het sporten heb ik goede vrienden gemaakt 40 45 35 23 49 

Via het sporten heb ik mensen met een  21 26 15 14 24 
andere etnische achtergrond leren kennen 

Via het sporten heb ik een relatie gekregen 7 8 7 5 9 

% met vertrouwen



woningen of atelierruimte, die desnoods jaren later weer gedurende korte tijd voor een 
volgend evenement tot tribune terug te brengen zijn. Dit soort creatieve, innovatieve 
concepten kunnen in onze schaarse ruimte tot legio mogelijkheden leiden.

Door integratie van duurzame technieken en vergaande energiebesparing zullen ge-
bouwen in de naaste toekomst niet alleen energieneutraal zijn, maar ook energie aan 
het energienet kunnen leveren. Hele wijken kunnen zo zelfvoorzienend worden in hun 
energiebehoefte. Een sportaccommodatie of een groot stadion kan een centrale rol 
spelen in de energievoorziening van de nabije omgeving. Daarbij valt te denken aan het 
toepassen van principes als:
- volledig hergebruik van materialen / ‘cradle to cradle’; 
- het streven naar energieneutrale of zelfs energieproducerende gebouwen;
- het benutten van regen-/afvalwater en andere restbronnen;
- energie- en materiaalefficiëntie in het bouwproces;
- multifunctioneel en demontabel bouwen / ‘living building’ concept;
- groei- en krimpmodellen ten behoeve van tijdelijke capaciteitspieken bij 

sportevenementen;
- hergebruik van (delen van) tijdelijk gebouwde accommodaties.

Energieke sport 
Accommodaties en evenementen kunnen in zichzelf energie opleveren en idealiter  
een bijdrage leveren aan de duurzame energievoorziening van Nederland. Zodoende  
kunnen zij een voorbeelduitstraling krijgen naar de rest van de wereld. Sporten kost 
ook energie. Voorbeelden daarvan zijn het verwarmen of koelen van gebouwen,  
zwembaden en ijsbanen; het verlichten van velden; het gebruik van kantine en 
keuken; het verwarmen van water voor douches en het drogen/ventileren van lucht. 
Door toepassing van innovatieve duurzame technologie bij alle technische installaties 
kan het energiegebruik verder worden verlaagd. Tijdens de Olympische Spelen van  
Beijing 2008 werd 20% van de benodigde elektriciteit opgewekt door een nieuw 
windmolenpark (Mc Cullagh 2009). Hieraan kunnen we ook direct de economische 
voordelen van energiereductie koppelen. Daarbij is het gebruik door de sporters zelf 
van belang. De gebruikers van alle installaties bepalen namelijk het uiteindelijke,  
totale energiegebruik. Door bewuster met energie om te gaan, kunnen sportverenigingen 
op het gebied van energiebesparing nog veel winst boeken. Niet alleen voor het milieu, 
maar ook voor hun eigen verenigingskas. 

Sport en water 
Nederland is bij uitstek hét waterland van de wereld. De unieke koppositie van Neder-
landse kennis en expertise op het gebied van watermanagement en -technologie kan 

zorgen voor een duidelijk onderscheidend en kenmerkend element in de Nederlandse 
(sport-)infrastructuur. Nederland kan een hoofdrol spelen op het gebied van aanpassing 
aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals de noodzaak van waterberg-
ing. Dit kan zich bijvoorbeeld etaleren in drijvende constructies voor allerlei toepassin-
gen (floating facilities). De bouw van sportaccommodaties kan worden benut om zowel 
bestaande als nog te ontwikkelen technologie ook daadwerkelijk verder toe te passen. 
Analoog aan de Deltawerken - nog steeds een visitekaartje van Nederlandse engineering 
- bieden ideeën als ‘Dutch Floating Games’ of ‘Olympic Water Games’ grote kansen in de 
wereld van de technologische ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast zou Nederland 
zich uitstekend kunnen profileren met de ontwikkeling van voorzieningen op het gebied 
van waterzuivering, watersysteemoptimalisatie (hoogwater, benutten van overvloedig 
regenwater) en watervoorraadbeheer (overschotten en tekorten regelen). 
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buitenlucht en met elkaar. Volgens het SCP sport 62% van de mensen in een groene om-
geving (Knol et al. 2008). Denk daarbij aan golf, wandelen, fietsen en schaatsen, maar 
ook aan buitenteamsporten die in een parkachtige omgeving zijn gesitueerd.

Om dat positieve beeld te behouden, zal het noodzakelijk zijn om sportevenementen 
een expliciet duurzaam karakter te geven. Dat vraagt om een goede ontsluiting (ook per 
openbaar vervoer), een duurzame bouwwijze (geen ‘white elephants’) en duurzaam ener-
gieverbruik. Nog teveel van de verplaatsingen voor de sport vinden plaats per auto7. 
Dit kan verminderen, bijvoorbeeld door de sport dichter bij de mensen te brengen én 
beter te ontsluiten per openbaar vervoer. Dat is een goede uitgangspositie om de sport 
als instrument in te zetten bij het creëren van de gewenste duurzame ontwikkeling van 
Nederland. 

Sport en ruimtegebruik
Ook de toekomstige sport neemt volop ruimte in. Het is juist de in Nederland toe- 
nemende ruimteclaim waar toonaangevende onderzoeksbureaus, zoals West 88, zich mee 

bezig houden. Hoogleraar en directeur van Telos – Brabants centrum voor duurzaamheids- 
vraagstukken - Hans Mommaas concludeerde al eerder dat Nederland wordt overgenomen 
door de pretindustrie en zodoende een decor wordt voor belevenissen (Mommaas 2000). 
Alles moet een belevenis zijn, of het nu de historische binnenstad is of een dagje op 
het platteland. “Onze omgeving wordt steeds meer consumptiegoed.”

Het Olympisch Plan 2028 kan de structuur en focus leveren om de ‘verrommeling’ van 
het Nederlandse landschap (zie ook paragraaf 2.2) via de sport tegen te gaan. Daarbij 
gaat het om het bedrijven van sport op een passende en duurzame wijze in natuur en 
landschap. Sportbeleving en natuurbeleving komen daarin sterk samen. Elke sporter 
ervaart de omgeving waarin hij of zij sport heel bewust en leert die zo te waarderen.  
Zo wordt via de sport passie gebracht in het duurzaam beheer en behoud van het 
(stedelijk) landschap. 

Bouwen voor de sport 
Het zal een typisch Nederlandse uitdaging zijn om in te zetten op een multifunctionele, 
flexibele en toekomstbestendige bouwwijze. Een gebouw wordt daarbij bijvoorbeeld 

eerst voor een (sport)evenement gebruikt, om vervolgens een andere, permanente 
bestemming te krijgen. Nog een stapje verder is de bouw die gebruik maakt van wisse-
lende functies. Bijvoorbeeld: het ombouwen van een tweede tribunering tot studenten-
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7 Geldt voor 45% van alle verplaatsingen en 67% van 
de kilometers (Harms in Knol et al. 2008). 

8 West 8 creates designs that always refer to the local 
context, the history, the landscape and the surrounding 
ecology. Our aim is to develop a design in a contem-
porary reality that contributes to cultural heritage. 
Furthermore we encourage the public to understand and 
take ownership of the designed spaces. (Bron: Website 
http://www.west8.nl/about_west_8/)



Sport in het verkeer
Voordat mensen kunnen sporten, moeten zij eerst naar een sportlocatie reizen.  
Mobiliteit is altijd een sterk punt van Nederland geweest, maar inmiddels vormt de  
huidige fileproblematiek – zowel milieutechnisch (CO2, fijnstof, verzurende compo-
nenten), als economisch – één van onze grootste bedreigingen (zie hoofdstuk 2). Een 
grootschalige impuls op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), bijvoor-

beeld in de vorm van een snel railnetwerk of people-movers, kan een substantiële 
bijdrage leveren aan het mobiliteitsvraagstuk op lange termijn. Bovendien kan die ertoe 
bijdragen dat verplaatsingen ten behoeve van de sport een duurzamer karakter krijgen. 
Voor de korte termijn staat een proefproject gepland, waarbij een eenvoudig software-
programma de competitieleiders van vooral teamsportbonden helpt om hun poules 
slimmer in te delen op minimale reisafstanden. De eerste voorbeelden geven aan dat 
een reductie van 20-30% aan reiskilometers haalbaar moet zijn. Ook vliegreizen naar 

trainingsstages en internationale wedstrijden vallen onder dit duurzaamheidthema. 

4.6 Innovatie

Innovatie of vernieuwing is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe ideeën, producten 
en processen. Innovaties vormen de basis voor (economische) vooruitgang en zijn 
daarmee een bestaansvoorwaarde voor onze maatschappij en alle partijen die daarin 
een rol spelen (zie ook paragraaf 2.3).

Innovatie kan betrekking hebben op technologische ontwikkelingen, maar ook op 
sociale vernieuwing. In alle gevallen is innovatie meer dan alleen het hebben van een 
goed idee. Een idee of concept dat nooit verder komt dan de tekentafel of het laborato-
rium, blijft een uitvinding. Pas als een vernieuwing in bredere kring wordt toegepast, is 
er sprake van innovatie. 

In elke sector vinden innovaties plaats. De aandacht voor vernieuwing kan per branche 
of sector echter sterk uiteen lopen. De automobielsector is innovatiever dan de kappers-
branche of de horeca. Aspecten die daarbij een rol spelen, zijn de rol van technologie 
en de intensiteit van de concurrentie. De sportsector is bij uitstek een innovatieve 
sector – al kent ook de sport zijn ‘hangups’ en tradities. De samenhang tussen sport en 
innovatie komt op verschillende manieren tot uiting.

In de eerste plaats vormt de sport – en dan met name de topsport - vanwege haar 
competitieve karakter een kraamkamer voor innovaties. Veel van deze vernieuwingen, 
die gericht zijn op het verbeteren van de sportprestatie, vinden in een later stadium 
buiten de topsport, of zelfs buiten de sport een bredere toepassing. In de tweede 
plaats ontstaan in en rond de sport innovaties die geen directe samenhang hebben met 
prestatieverbetering, maar die vooral te maken hebben met de omgeving waarbinnen 
sport plaatsvindt. Denk aan nieuwe mediatoepassingen of innovatieve sportaccommoda-
ties. In de derde plaats kan de sport vanwege haar vooraanstaande positie in onze  
sociale infrastructuur een rol spelen bij sociale innovaties. De Johan Cruyff Foundation 
en de Richard Krajicek Foundation zijn voorbeelden van organisaties die een vernieu-
wend sportaanbod realiseren. Daarmee brengen ze sport terug in de wijk én entameren 
ze nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lokale welzijnsorganisaties, sportverenigin-

gen, bvo’s en bijvoorbeeld woningcorporaties. 
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technologische innovaties. Steden als Nijmegen en Eindhoven investeren hier nadrukkelijk 
in, in de hoop innovatieve synergie en economische ‘spin off’ te realiseren.

De maatschappelijke innovatiewaarde zit ‘m ook in het vele onderzoek naar de werking 
van het menselijk topsportlichaam. Topatleten en hun medische begeleiders zijn continu 
bezig de werking van het lichaam te doorgronden en te verbeteren. Wat is de gezondste 
voeding? Hoe worden diverse voedingsstoffen het snelst in het lichaam opgenomen? 
Hoe kunnen jetlags het beste worden voorkomen? Hoe kan oververhitting worden 
voorkomen? Hoe kan het enkelgewricht optimaal worden ondersteund? De inzichten uit 
deze onderzoeken vormen vaak de basis voor verdere kennis- en productontwikkeling 
voor de consumentenmarkt.

Innovaties in de sportomgeving
De sportsector is economisch gezien een zeer aantrekkelijke markt. Een groot deel van 
de bevolking doet actief aan sport of is passief (als toeschouwer of mediaconsument) 
betrokken bij sportieve prestaties. Veel bedrijven zijn betrokken bij het faciliteren van 

dit actieve en passieve sportgenot van miljoenen Nederlanders. En ook deze bedrijven 
moeten mee in de dynamiek en vernieuwingsdrang van de sportsector.

Topsport is een katalysator als het gaat om innovaties in de mediawereld. De hevige 
concurrentiestrijd om de mediarechten van sportevenementen prikkelt mediabedrijven 
om hun dienstverlening continu te vernieuwen. Bijvoorbeeld via nieuwe registratie- en 
weergavemethoden (van camera’s die via een ingenieus kabelsysteem ‘meevliegen’ met 
schansspringers tot het invoegen van virtuele reclameborden aan voetbalbeelden). Maar 
ook op een hoger abstractieniveau speelt sport een belangrijke rol bij vernieuwingen in 
de mediasector. De grote publieke belangstelling maakt sport een ideaal vehikel voor de 
introductie en verspreiding van nieuwe technologische toepassingen. De eerste televi-
sie-uitzending in ons land was een voetbalwedstrijd (Van Westerloo 2004) en de eerste 
(proef)uitzendingen met Nederland 3 kwamen in 1988 van de Winterspelen van Calgary. 
Ook de recentere introducties van breedbeeld-, digitale en HD-televisie werden bewust 
aan grote sportevenementen gekoppeld.

Een andere sector die haar betrokkenheid bij de sport gepaard ziet gaan met structurele 

innovatieprikkels, is die van de sportaccommodaties. De enorme bedragen die met 
dergelijke bouwwerken gemoeid zijn, en het risico van overcapaciteit als de grote eve-

nementen voorbij zijn, maakt dat er de laatste jaren veel aandacht is voor vernieuwende, 
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Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen die nu worden aan-
gesteld en die een brug slaan tussen het onderwijs en het verenigingsleven. Binnen 
deze relatief nog onontgonnen vorm van innovatie door sport ligt voor het Olympisch 
Plan een prachtige uitdaging om van pioniersfase tot bredere verspreiding te komen.

Sport als kraamkamer 
Citius, altius, fortius. Het olympisch motto maakt duidelijk waar het in de sport om 
gaat: verbeteren. Beter zijn dan anderen wanneer het competitiesport betreft, of het 
verbeteren van de eigen prestaties wanneer het om individuele sportbeoefening gaat. 
Zonder deze drijfveer is er feitelijk geen sprake van sport, maar van spel. 

Dit streven naar verbetering komt met name in de topsport expliciet tot uiting. De 
scherpe nationale en internationale concurrentiestrijd en het besef dat stilstand gelijk 
staat aan achteruitgang leidt tot een continue zoektocht naar prestatieverbetering. 
Simpelweg méér trainen is daarbij voor de meeste sporten geen optie meer. Sporttech-
nische revoluties als de Fosburyflop (de ruggelingse techniek bij het hoogspringen), de 
V-techniek bij het skispringen of ‘de Van Gelder’-techniek bij het turnen zijn intrige-
rend, maar helaas zeer zeldzaam. De verbeteringen worden vooral gezocht in bijko-
mende zaken als voeding, mentale begeleiding en in veel gevallen de faciliteiten en het 

gebruikte materiaal. Eén procent snelheids-, kracht- of stabiliteitswinst kan het verschil 
uitmaken tussen winst en verlies. Daarom zijn topsporters en hun begeleiding bereid om 
veel energie te stoppen in het ontwikkelen en testen van nieuwe ideeën en mogelijke 
verbeteringen. 

De veeleisendheid van topsport en de bijkomende extreme aandacht voor detail maakt 
topsport – net als ruimtevaart – een kraamkamer voor technologische innovaties. In-
novaties die op termijn vaak hun weg vinden naar de breedtesporter en de reguliere 
consument. Naast een economische waarde, kunnen dergelijke innovaties ook een 
maatschappelijke waarde hebben. Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden in de 
autosport. De Formule 1 heeft diverse technische innovaties opgeleverd die vervolgens 
hun weg hebben gevonden naar de reguliere personenauto’s. Daarbij kan het gaan om 
de toepassing van nieuwe materialen, aerodynamica, brandstofbesparingen en veilig-
heidsmaatregelen. Het ABS (anti-blokkeersysteem) dat tegenwoordig in elke auto zit, 
is hiervan een goed voorbeeld. In ons land ontwikkelde DSM voor de Nederlandse top-
sporters een sportdrankje met peptiden (eiwitcomponenten die zorgen voor snelle aan-
vulling van de energievoorraad van de spieren), dat ook te gebruiken is als ingrediënt 
in verschillende voedingsmiddelen. De soepele schakelsystemen op onze toerfietsen en 
mountainbikes vinden hun oorsprong in de professionele wielersport. 

Sportinnovaties vinden in de regel daar plaats, waar de meeste kennis en middelen 
beschikbaar zijn. Dat betekent dat per sport andere landen de boventoon voeren. In het 
schaatsen is Nederland toonaangevend, niet alleen op het ijs, maar ook als het gaat 
om onderzoek en kennisontwikkeling. Het spreekt dan ook voor zich dat schaatsinno-
vaties (zoals de klapschaats) in ons land plaatsvinden. In veel andere sporten spelen 
wij een bescheiden rol en ontbreekt het ons aan de noodzakelijke ‘massa’ die nodig is 
voor een adequaat kennis- en onderzoeksniveau. Dat dwingt de Nederlandse sport tot 
creativiteit en samenwerking. Binnen het nationale sportinnovatiecentrum InnoSportNL 
werken sport, wetenschap en bedrijfsleven samen aan sportieve innovaties. Dit is een 
aansprekend voorbeeld van de wijze waarop de Nederlandse sport tracht haar innova-
tiepotentieel actief te vergroten. Inmiddels zijn er in ons land ruim 300 bedrijven en 
kennisinstellingen actief op het gebied van onderzoek naar sportgerelateerde  
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Maar ook nieuwe typen sportabonnementen, bedrijfssport, schoolsport en de sterke 
opkomst van ‘computer aided fitness’ (Wii-achtige bewegingsspellen) zijn voorbeelden 
van noodzakelijke vernieuwingen in het sportaanbod. Deze vernieuwing gaat in de regel 
ook gepaard met institutionele veranderingen in de sportwereld.

Als sportorganisaties er via een aantrekkelijk en toegespitst (innovatief) sportaanbod 
in slagen de sportparticipatie en –intensiteit in ons land substantieel te vergroten, 
is de sport daadwerkelijk in staat een significante bijdrage te leveren aan de beoogde 
vernieuwing van onze samenleving. 

4.7 Conclusie

Sport is van grote maatschappelijke betekenis. Die betekenis ontstaat simpelweg omdat 
mensen plezier en voldoening beleven aan sport en daar erkenning en een gevoel van 
eigenwaarde aan ontlenen. Dat geldt zeker voor de ruim 5 miljoen leden van sportvereni-
gingen en de 1,5 miljoen vrijwilligers die daar actief zijn. Maar het geldt ook voor de 

vele anderen die op ‘ongeorganiseerde wijze’ hun sport beoefenen of anderszins bij de 
sport betrokken zijn. Door het (samen) sporten, je als vrijwilliger (samen) inzetten voor 
de sport en het (samen) live of via de media volgen van de sport, worden belang-
wekkende maatschappelijke doelen gediend. 

Voor betrokkenen is het zelden het vooropgezette doel, maar sport levert een bijdrage 
aan de gezondheid, aan de economie, aan het overdragen van belangrijke waarden, het 
voorkomen van schooluitval, aan de sociale cohesie, aan de innovatiekracht van Nederland 
en aan de duurzaamheid. Economie en maatschappij hebben baat bij sportieve burgers. 
Dat op zich rechtvaardigt een investering in de sport - als doel op zichzelf.

Daarnaast worden rond de sport soms gerichte programma’s opgezet. Programma’s 
voor specifieke maatschappelijke groeperingen of thematieken, zoals voor mensen met 
diabetes, astma, hartklachten of met psychische problemen. Programma’s bedoeld om 
door middel van sport de integratie van minderheden of van mensen met een beperking 
te bevorderen, om delinquent gedrag of schooluitval te verminderen of om het bewegen 
onder ouderen en ‘lage SES-groepen’ te bevorderen. Ook in die gevallen, waarbij sport 
als middel wordt ingezet, bewijst de sport zijn waarde.

Door te investeren in het aantal sporters en in de kwaliteit van de sport, kunnen we de 

externe effecten van sport vergroten. Sport krijgt met name maatschappelijke betekenis 
door de manier waarop het wordt uitgevoerd en georganiseerd. Bij gezondheid moet de 
balans tussen belasting en belastbaarheid goed in evenwicht zijn. Gezonde trots op het 
‘eigen’ team of land kan omslaan in arrogantie en een vijandbeeld jegens de tegenpar-
tij. Het opsporen van jeugdig talent mag voor jongeren niet de groei naar zelfstandig-
heid en het maken van eigen keuzen belemmeren.

Het optimaliseren van de maatschappelijke opbrengsten vraagt om afwegingen en 
gericht stimuleren. De rol van bestuurders en begeleiders - zoals sporttrainers, vakleer-
krachten en coaches - is daarbij essentieel. Het beleid moet erop gericht zijn om de 
sport te versterken, zodat het aantal sporters toeneemt en meer mensen de maatschap-
pelijke betekenis van de sport ervaren.
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flexibele of verplaatsbare accommodaties. Het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven 
speelt gretig op die ontwikkeling in. Zo beschikt het Nederlandse Six Day Management 
over een in Nederland ontworpen en gebouwde demontabele wielerbaan. Daarmee 
organiseert het bedrijf ook in het buitenland zesdaagsen. Het bedrijf Betech Art-Ice 

heeft een kunststof ‘ijsbaan’ ontwikkeld, waarop altijd en overal geschaatst kan worden. 
En Nederlandse bouwbedrijven worden dankzij innovatieve stadions als de Amsterdam 
ArenA en de Aufschalke Arena uitgenodigd om ook elders dergelijke vooruitstrevende 
sporttempels neer te zetten. Bekend is ook de leidende positie van het bedrijf Ten Cate 
Thiolon in de wereld van de kunstgrasvelden. De Johan Cruyff Foundation en daarmee 
talloze achterstandswijken profiteren daar kosteloos van.

Sport als instrument voor sociale innovatie
Naast ‘harde’ technische innovaties is er ook sprake van ‘zachte’, sociale innovaties. 
Daarbij gaat het om de vernieuwing van organisaties en samenlevingen en de wijze 
waarop deze zijn georganiseerd. Ook onze Nederlandse samenleving ontwikkelt zich 
voortdurend om zich aan te passen aan nationale en internationale ontwikkelingen  
(zie hoofdstuk 2). Om concurrerend te blijven zal onze samenleving zich ook de komende 
decennia moeten verbeteren. Volgens het Innovatieplatform staan wij voor de uitda-
ging om Nederland de komende jaren gezonder, creatiever en ondernemender te maken. 

Zonder deze sociale innovatie dreigen wij onze vooraanstaande positie op het wereld-
toneel te verliezen (Innovatieplatform 2005).

Sport maakt een belangrijk onderdeel uit van de sociale infrastructuur van onze samen-
leving (zie de voorgaande paragrafen 4.3 en 4.4). Daarmee is de sport in staat een 
voorname rol te spelen bij het tot stand brengen van sociale innovaties. Nelson Mandela 
benadrukt regelmatig de enorme impact van het behalen van de wereldtitel rugby 
(1995) voor de ingrijpende sociale vernieuwingen in Zuid-Afrika. Het WK Voetbal van 
2006 in Duitsland had mede tot doel de Duitse bevolking nader tot elkaar te brengen en 
slaagde daar ook in. 

Op lokaal niveau trachten organisaties als de eerder genoemde Johan Cruyff Founda-
tion en de Richard Krajicek Foundation via sport een positieve verandering te brengen 
in het leven van kinderen en wijken. Ook vanuit het onderwijs ontstaan in toenemende 
mate impulsen met sport. Het Prisma College in Breda (zorglocatie vmbo) heeft sinds de 
start van een toegespitst sportprogramma met sportverenigingen de schooluitval naar 
bijna nul zien dalen. Dergelijke effecten kunnen ook uitstralen naar de omgeving van 
de school. Midden in de Schilderswijk - het ‘armste stukje Nederland’, waar bijna 90% 
van de mensen allochtoon is - is speciaal op het schoolterrein voor jonge kinderen een 
sportparadijs gerealiseerd: de Haagse Sporttuin. Volgens de direct betrokkenen bewegen 

de kinderen van de Schilderswijk weer en is de criminaliteit sinds de start scherp 
gedaald.

Of het nu gaat om gezondheidsbevordering, het versterken van de sociale cohesie, het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen, het stimuleren van creativiteit en productiviteit of het 
‘vergroenen’ van onze wijken; sport lijkt in staat om positieve veranderingen te bewerk-
stelligen of op z’n minst te ondersteunen. 

Zelf innoveert de sport ook. Om onze vergrijzende bevolking vitaal te houden, worden 
onder andere in de zogeheten ‘proeftuinen’ nieuwe spelvormen ontwikkeld. Knotshockey, 
waarbij grote, zachte sticks worden gebruikt, is hiervan een voorbeeld. Nordic walking is 
een andere bekende sportieve innovatie. 
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5.  doEn, 
volgEn En dEnkEn

‘De sport biedt Nederland prachtige kansen. 
Het Olympisch Plan 2028 kan daaraan een extra impuls 

geven. Laten wij met elkaar gebruik maken van de 
kracht van sport. Dat levert alleen maar winnaars op.’  

Jan Peter Balkenende, Minister-president



sportevenementen worden georganiseerd en dat er brede belangstelling bestaat om 
daarbij als toeschouwer of vrijwilliger betrokken te zijn. Verder moet Nederland over 
voldoende geschikte wedstrijdaccommodaties beschikken. Bij Media gaat het erom de 
sport te kunnen volgen via kranten, tijdschriften, televisie en internet. Door gebruik-
making van nieuwe technologieën en kanalen, zoals narrowcasting, wordt sport beter 
bekeken en blijft de belangstelling voor sport niet beperkt tot de grote mediasporten. 

Denken over sport
‘Sport denken’ is het breder toepassen van sport in de maatschappij. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de bouwstenen Sportwaarden en Maatschappelijke  
thema’s. Sporten helpt mensen om zich fit en gezond te voelen, om zelfvertrouwen op 
te bouwen, ambitieus te durven zijn en om respectvol met elkaar om te gaan. De bouw-
steen Sportwaarden is erop gericht deze meerwaarde van de sport verder te versterken. 
De bouwsteen Maatschappelijke thema’s richt zich op de rol van de sport bij het oplos-
sen van maatschappelijke problemen. Sport is namelijk niet alleen een doel op zich, 
maar ook een belangrijk middel om doelstellingen van anderen te verwezenlijken.

In een sportland op olympisch niveau worden binnen alle bouwstenen goede presta-
ties geleverd. Het gaat niet alleen om topsport of accommodaties. Alle zes de bouw-

stenen zijn even belangrijk. Doelstelling is de sport te verankeren in de samenleving, 
of dat nu gaat om het stimuleren van trapveldjes in de wijk, om vrijwilligers die 
meehelpen bij de organisatie van de clubkampioenschappen of om de verbetering 
van de startprocedure bij de 110 meter horden. Dat geldt zeker ook voor de gehandi-
captensport, die in 2016 een vaste plaats in de sport heeft. 

In het volgende hoofdstuk zetten we uiteen hoe we alle doelen willen realiseren.
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De Nederlandse sport op olympisch niveau 
– een wenkend perspectief
In 2016 is de Nederlandse sport op olym-
pisch niveau. Alles en iedereen is gegrepen 
door de sport. Sport maakt onderdeel uit van 
het dagelijks leven van iedere Nederlander. 
Nederlanders sporten vaak en voelen zich 

prettig bij het beoefenen van sport. Dit leidt 
tot een gezondere leefstijl. Men is trots op 
de prestaties van de Nederlandse topsport-
ers. De Nederlander doet regelmatig mee 
aan breedtesportevenementen of woont 
sportevenementen bij. De kranten, bladen, 
tv, radio en internet bieden een breed en 
gevarieerd sportaanbod waaruit iedereen 
zijn eigen keuze kan maken. Sport vervult 
een maatschappelijke rol; maatschappelijke 
vraagstukken worden mede door middel van 
sport opgelost. Groepen in de samenleving 
vinden elkaar door de sport. Presteren mag 
weer. 

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat Nederland de komende decennia voor grote uitda-
gingen staat. Nederland zal demografisch veranderen, nieuwe gezondheidsaspecten gaan 
de aandacht vragen en de economische positie van Nederland in Europa en de wereld 
verschuift. Ook de sport bevindt zich in een transitiefase en zal veranderen. Door haar 
structuren en haar intrinsieke kracht kan de sport echter ook bijdragen aan het oplossen 

van een aantal problemen waarvoor Nederland zich in de nabije toekomst ziet gesteld. 
De Nederlandse sport streeft daarom naar olympisch niveau.

Om dat niveau te bereiken, moet er nog veel gebeuren. Maar het resultaat is lonend: een 
sportland op olympisch niveau. Wat houdt deze ambitie precies in? In een sportland op 

olympisch niveau DOEN veel mensen aan sport, VOLGEN zij het sporten van anderen 
en maakt sport onderdeel uit van hun DENKEN (ofwel, de sportmentaliteit is diep 
verankerd in de samenleving). Er is sprake van een sportland op olympisch niveau 
als er veel medailles en overwinningen op EK’s en WK’s worden behaald, veel mensen 
sport beoefenen (doen), als er veel mensen sportevenementen bijwonen, als er een 
groot sportaanbod is via de media (volgen), als veel mensen sportwaarden belangrijk 
vinden en als sport bij veel maatschappelijke vraagstukken een oplossende rol vervult 
(denken).

Doen van sport
Wat betreft ‘sport doen’ onderscheiden we de bouwstenen Topsport en Sportontwikkeling. 
Topsport staat in het teken van het laten excelleren van Nederlandse topsporters. Een 

echt sportland levert topprestaties tijdens Olympische Spelen, WK’s en EK’s. Sportont-
wikkeling heeft betrekking op het beoefenen van sporten. Doel is om meer mensen 
sportief actief te krijgen, bij voorkeur in ‘georganiseerd verband’, en ook anderszins bij 
de sport betrokken te houden – bijvoorbeeld als vrijwilliger. Het is de bedoeling dat 
zoveel mogelijk mensen een grote variëteit aan sporten beoefenen. Dat vraagt om een 

klantgericht sportaanbod, dat aansluit bij verschillende leeftijdscategorieën. 

Volgen van sport
Het ‘volgen van sport’ valt op te splitsen in de bouwstenen Evenementen en Media. 
De inzet vanuit de bouwsteen Evenementen is dat er in Nederland meer aansprekende 
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Sport wordt op grote 
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Figuur 5.1  
De zes bouwstenen van 

een sportland
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6.  bouwstEnEn voor EEn 
olympisch nEdErland

‘Het Olympisch Plan biedt een kapstok om het 
Nederlandse sportklimaat en allerlei faciliteiten te 
verbeteren. Ik ben er een voorstander van om daar 
(ex-)topsporters bij te betrekken.’
Esther Vergeer, Paralympisch tenniskampioen

‘Sport is allereerst heel leuk om te doen en  
naar te kijken. Daarnaast draagt het bij aan een gezonde  

samenleving, het verbindt mensen en het stimuleert sportief  
gedrag. Het Olympisch Plan 2028 helpt het sportklimaat en  

Nederland naar een hoger plan te tillen.’  
Jet Bussemaker, Staatssecretaris VWS



Turijn in 2006 op de 10e plaats. Op de WK Landenranglijst (de World Sports Nations 

Index)1 heeft Nederland de afgelopen jaren steeds rond plaats 10 gestaan. In juli 2008 
stond Nederland op de 9e plaats (figuur 6.1). 

De geleidelijke verbetering van het topsportklimaat (Van Bottenburg et al. 2009) 
heeft hier mede aan bijgedragen. De investeringen in de topsport zijn de afgelopen 
jaren gestegen, zij het minder dan in concurrerende landen. Deze investeringen zijn, 
zeker vergeleken met andere landen, gespreid over een groot aantal takken van sport. 
Nederland telde in 2008 gemiddeld 540 sporters met een A-status, 245 sporters met 
een B-status en 28 zogeheten ‘high potentials’. Via de stipendiumregeling ontvingen 
gemiddeld 325 A-topsporters een gegarandeerd, zij het laag en ongedifferentieerd 
inkomen. Er zijn 75 fulltime topcoaches aangesteld en 20 fulltime talentcoaches. De 
Nederlandse topsport kent echter nog te weinig topsportprogramma’s en –organisaties 
die internationaal de toets der concurrentie kunnen doorstaan. Daarvoor ontbreken in 
Nederland onder andere technisch directeuren die deze programma’s kunnen ontwikke-
len en aansturen.

Doelstellingen voor 2016
In 2016 is een internationaal concurrerend topsportklimaat gecreëerd. Jonge talenten 
worden in talentontwikkelingsprogramma’s geselecteerd en door professionele, gespe-
cialiseerde coaches begeleid naar de top. Door deel te nemen aan krachtige topsport-
programma’s, waarbij in de randvoorwaarden is voorzien, worden sporters optimaal 
voorbereid op het pieken tijdens topsportevenementen. Eenmaal aan de top maakt 
een goede inkomensvoorziening het aantrekkelijk voor topsporters om het maximale 
rendement uit hun topsportcarrière te halen. Mede hierdoor wordt in Nederland op 

olympisch niveau topsport bedreven, niet alleen tijdens de Olympische en Paralym-
pische Spelen maar ook in niet-olympische takken van sport. Nederland is succesvol 
als topsportland bij zowel teamsporten als individuele takken van sport, bij mannen  
en bij vrouwen. De Nederlandse bevolking vindt topsport belangrijk en heeft er waar-
dering voor.
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1 De WK Landenranglijst is gebaseerd op het cumulatief 
behaalde aantal punten tijdens de laatste WK’s van 
alle topsportdisciplines met een categorie 1-topsport-
programma. Deelnemende landen krijgen punten voor 
iedere klassering bij de beste acht van het betreffende 
WK. Van de 1e tot de 8e plaats krijgt men respectievelijk 
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punten. Categorie 1-topsport-
programma’s zijn gericht op topsportdisciplines: 
a. die op grond van het Olympic Charter zijn 
aangewezen als core-sport als bedoeld in art. 46 
Olympic Charter; òf
b. die op grond van het IPC Handbook een paralym-
pisch programmaonderdeel zijn als bedoeld in art. 2.7 
van genoemd Handbook; òf
c. waarvoor een WK wordt georganiseerd door de 
internationale sportfederatie, waaraan voor zomer-
sportbonden minimaal 24 landen en voor wintersport- 
bonden minimaal 12 landen deelnemen.

Figuur 6.1
Positie van Nederland op de WK landenranglijst

Bron: NOC*NSF

1. VS

2. Rusland

3. China
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9. Nederland

10. Canada

2537

    2498

            2141

     1972

          1612
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Aantal punten*

*Op basis van de klassering op meest recente WK (1e  plaats 10 punten, 
2e plaats 8 punten, 3e plaats 6 punten en daarna 5, 4, 3, 2 punten tot  8e plaats 1 punt).

Willen we de Nederlandse sport in 2016 op olympisch niveau hebben, dan moet er een 
trendbreuk plaatsvinden. De bestaande beleidsplannen van NOC*NSF en de rijksoverheid 
zijn belangrijke stappen in de goede richting, maar zullen geen doorbraak forceren.  
In hoofdstuk 5 hebben we zes bouwstenen van sport op olympisch niveau benoemd.  

Om de doelstellingen voor die bouwstenen te realiseren, is een plan van aanpak nodig. 
Dit plan is ambitieus, maar tegelijk realistisch. In dit hoofdstuk geven we van elke 
bouwsteen een gedetailleerder beeld. Per bouwsteen schetsen we de achtergrond, de 
situatie in 2008, de doelstellingen die voor de periode tot en met 2016 zijn gesteld en 
plan van aanpak om die doelstellingen te bereiken en de investeringen die daarmee zijn 
gemoeid. Datzelfde doen we voor de gehandicaptensport. Die vormt geen inhoudelijk 
speerpunt, maar wel een thema op zich en is daarom op dezelfde wijze uitgewerkt als 
de zes bouwstenen. Aan alle bouwstenen liggen uitgebreide voorstudies ten grondslag. 
Meer detailinformatie over de opzet en uitkomsten van deze voorstudies en over de 

plannen van aanpak is na te lezen op www.nocnsf.nl.

6.1 Topsport

In topsport gaat het om winnen. Wie ‘de beste’ wil zijn, moet ambitieuze doelen 

formuleren, een helder strijdplan opstellen en er alles aan doen om die doelen ook te 
bereiken. Zo haal je als sporter, maar ook als mens het beste uit jezelf naar boven en 
wordt het geloof in eigen kunnen versterkt. Topsport vormt daarmee niet alleen een 
inspiratie voor sporters, maar ook voor anderen. De lessen uit de topsport zijn goed 
toepasbaar in andere praktijken, zoals het onderwijs, de arbeidsorganisatie en de eigen 
onderneming. 

‘Het hockey heeft me gevormd. Ik ben er een sterker persoon door geworden en heb 
er ook nu nog baat bij. Vroeger moest die wedstrijd gewonnen worden, nu moet die 
opdracht worden binnengehaald. Het doel is het belangrijkste, die mentaliteit neem je 
als topsporter mee … Aan de andere kant ben ik afkomstig uit een teamsport. Samen 
een klus klaren is een eigenschap die bij mij sterk ontwikkeld is, zoals ik ook besef 
dat een team zo sterk is als zijn zwakste schakel. Sporters kunnen een bepaalde ‘drive’ 
overbrengen en kunnen deuren openen die voor anderen gesloten blijven.’
Mijntje Donners, oud-hockeyinternational, in ‘Goud op de werkvloer’ (Beukering 2008)

Nederland is een welvarend land, staat bekend als innovatief en ondernemend en is in-
ternationaal georiënteerd. Het past bij Nederland om een ‘top 10-ambitie’ te hanteren. 
Het streven is dan ook dat Nederland in 2016 een topsportklimaat op olympisch niveau 
heeft, passend bij de ambitie van het Olympisch Plan 2028. Daarvoor is het nodig om 
optimale omstandigheden te creëren voor topsportbonden met hun trainings- en wed-
strijdprogramma’s, inclusief randvoorwaarden, (talentvolle) topsporters en topcoaches. 
De georganiseerde topsport is echter volop in beweging. De wensen en eisen van de 
topsportbonden, topsporters en hun begeleiding veranderen door de internationale ont-
wikkelingen en de toenemende commercialisering en professionalisering. De topsport-
omgeving wordt hierdoor complexer. 

Topsport in 2008
Nederlandse sporters zijn het de afgelopen decennia beter gaan doen. Bij de Olympische 
Spelen van Beijing 2008 eindigde Nederland op de 12e plaats, bij de Winterspelen van 
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Voor 2016 zijn als doelstellingen geformuleerd:
1. Op de WK Landenranglijst (de World Sports Nations Index) neemt Nederland struc-

tureel de 10e positie in (huidige positie is 9e).
2. Op de medaillespiegel van de Olympische Spelen neemt Nederland structureel een 

10e positie in (huidige positie, in Beijing, 12e).
3. Op de medaillespiegel van de Olympische Winterspelen neemt Nederland structu-

reel een 10e positie in (huidige positie, Turijn 2006, 10e). 

Plan van aanpak
Om de gestelde doelen te bereiken, wordt ingezet op vier thema’s2: de positie van de 
topsporters, topsportbegeleiding, professionalisering van talentontwikkeling en het pro-
fessionaliseren van de topsportprogramma’s en -organisatie. Daarbij wordt vastgehouden 

aan de zogeheten ‘focusgedachte’. Dit betekent dat de ‘top 10-ambitie’ zich primair richt 
op die sporten die een bijdrage leveren aan deze ambitie. 

Topsporters

De keuze om het optimale uit een topsportcarrière te halen, moet voor topsporters 
aantrekkelijker worden. Enerzijds door betere mogelijkheden om tijdens de sportcarrière 
ook aan een maatschappelijke carrière te werken. Anderzijds door oudere medaillewin-
naars (27 jaar en ouder) een gedifferentieerde beloningsstructuur aan te bieden. Zo 
kunnen zij, net als hun leeftijdgenoten buiten de sport, rekenen op een inkomen op 
marktconform niveau. Via een ‘tweede carrièrebeleid’ wordt gerealiseerd dat topsporters 
voldoende mogelijkheden hebben om na hun topsportcarrière een passende maatschap-
pelijke carrière op te bouwen3. Om de kennis en drive van oud-topsporters voor de 
Nederlandse topsport te behouden, wordt gekeken naar mogelijkheden om hen meer en 
beter in te zetten binnen relevante bestuurs- en managementfuncties.

Topsportbegeleiding

Om de begeleiding van topsporters te verbeteren, wordt het aantal ‘coaches aan de top’ 

op den duur uitgebreid van minimaal 75 naar 120. Er wordt een uitgebreid voorzie-
ningenpakket beschikbaar gesteld4, dat op maat en vraaggericht is afgestemd op de 
behoeften van de verschillende topsportcoaches. Onderdeel daarvan is ook een integraal 

opleidings- en kennisontwikkelingsprogramma. De zogenaamde secundaire begeleiding 
(fysiek, voeding, mentaal, medisch en prestatiediagnostiek) van topsporters wordt 
beter toegankelijk gemaakt. Per topsportprogramma wordt onderzocht wat de specifieke 
behoefte aan secundaire begeleiding is. Op basis van die inventarisatie zal het aantal 
begeleiders (nu 75) tot 2016 ruim verdubbelen.

Talentontwikkeling

Talenten krijgen betere mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Het Masterplan 
Talentontwikkeling wordt hiertoe permanent gemonitord en waar nodig bijgesteld. Het 
combineren van topsporttrainingen en het volgen van onderwijs wordt gemakkelijker 
gemaakt door deze activiteiten te clusteren in Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) 
Talenten doorlopen hoogwaardige talentontwikkelingsprogramma’s. De kwaliteit van die 
programma’s wordt aanzienlijk verbeterd. Binnen de fulltime gecertificeerde opleidings-
programma’s van de topsportbonden worden naar verwachting 130 extra gespecialiseer-
de talentcoaches aangesteld (nu 20). 
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2 De keuze van de vier thema’s is gebaseerd op de 
uitkomsten van een internationale studie (de ‘Spliss 
studie’- zie De Bosscher et al. 2007). 
De hypotheses zijn door de afdeling Topsportont-
wikkeling van NOC*NSF en door een team van externe 
experts getoetst. Vervolgens zijn de hypotheses met 
een aantal buitenlandse NOC’s besproken. 

3 Bijvoorbeeld door bestaande programma’s bij politie 
en defensie ook bij andere werkgevers in te voeren.
 

4 ‘Coaches aan de Top’ waarborgt de continuïteit en 
kwaliteit van het sporttechnisch kader bij sportbonden. 
De rechtspositie van coaches wordt gerealiseerd door 
een minimum basissalaris/honorarium en het verbe-
teren van arbeidsvoorwaarden.
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voor de andere contexten waarin mensen sportief actief zijn, zoals de bedrijfssport of 

het sporten in kleine, informele groepjes. 

Van zelf sporten gaat een positief effect uit op de bredere interesse voor sport. Spor-
ters kijken en lezen meer naar/over sport dan niet-sporters, onder andere omdat ze de 
sport beter begrijpen (Kunnen 2007, SCP 2006). Met de uitgaven die burgers aan sport 

besteden (aan kleding, schoeisel en sportmaterialen), verschaffen zij ondernemers de 
legitimatie om in de sport te investeren en daarmee de reclame- en sponsorbudget-
ten voor de sport te vergroten. Van sporten in verenigingsverband blijkt daarnaast 
een gunstig effect uit te gaan op zowel de frequentie van het sporten, als op de mate 

waarin sport bijdraagt aan processen van sociale cohesie (Hoekman en Breedveld 2008, 
Breedveld en Van der Meulen 2003). Het vele vrijwilligerswerk in de sport is daar een 
belangrijk onderdeel van en maakt dat de sport zich de grootste vrijwilligerssector van 

het land mag noemen (zie hoofdstuk 4). 

Sportdeelname in 2008

Sportdeelname gegroeid

De afgelopen decennia is de sportdeelname in Nederland sterk gegroeid (zie hoofdstuk 
3). Deed in 1979 nog 53% aan sport, in 2007 was dat percentage gestegen naar 69%. 
Wordt de lat iets hoger gelegd, dan zien we dat in 2007 65% van de bevolking tenmin-
ste een maal per maand aan sport doet. Vooral ouderen en vrouwen zijn de afgelopen 
decennia steeds sportiever geworden (SCP 2008). Wat betreft de sportdeelname doen 
vrouwen op dit moment niet meer onder voor mannen. Naar leeftijd doen zich nog wel 
verschillen voor, maar die worden allengs kleiner. Onder mensen met lagere inkomens, 
met een lager opleidingsniveau, onder allochtonen en onder mensen met een beperking 
blijft de sportdeelname echter lager liggen dan onder andere groeperingen. 

Ook internationaal doet Nederland het wat betreft de sportdeelname goed. In vergelij-
king met andere Europese landen behoort Nederland tot de landen met de hoogste 

sportdeelname (Van Bottenburg et al. 2005). Alleen in de Scandinavische landen ligt de 
sportdeelname hoger (zie figuur 6.2 en kader).
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Figuur 6.2
Sportparticipatie in benchmarklanden

Bron: NOC*NSF 
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Topsportprogramma’s en -organisatie 

Deelname aan kwalitatief hoogwaardige topsportprogramma’s is een belangrijke voor-
waarde om tot betere prestaties te komen. Alle topsportprogramma’s die bijdragen aan 
de structurele top 10-positie zullen daarom in 2016 een optimaal, fulltime wedstrijd-  
en trainingsprogramma op zogenaamd WCPP-niveau (World Class Performance Program) 
hebben. Circa 20 technisch directeuren krijgen het mandaat en de ondersteuning van 

fulltime bondscoaches om deze programma’s te realiseren. Verder wordt gewerkt aan het 
uitbouwen van de mogelijkheden voor sporters om op één plaats te wonen, te leren en 
te trainen. Het aantal hoog gekwalificeerde nationale trainingscentra (Centra voor Train-
ing en Onderwijs én Nationale Topsportcentra) wordt hiertoe uitgebreid naar vier.

Relatie met aanpalend beleid
Uitgangspunt voor het beleid in het kader van het Olympisch Plan 2028 zijn de Sport-

agenda 2009-2012 van NOC*NSF en het beleid dat met VWS is uitgezet in ‘Kracht voor 
sport’. Beide beleidslijnen worden in dit plan geïntensiveerd.

Belangrijkste activiteiten 2009
- Operationaliseren van vier Centra voor Training en Onderwijs (CTO’s)  

en drie Nationale Topsportcentra (NTC’s). 
- Aanstellen van minimaal twintig technisch directeuren bij topsportbonden.
- Intensiveren van het project ‘Goud op de werkvloer’ door o.a. aanstellen van een 

programmamanager.

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden en verenigingen.
- Ministeries, waaronder VWS.
- Gemeenten en Olympische Netwerken.
- Individuele bedrijven, partners en suppliers NOC*NSF en sportbonden,  

Sport & Zaken.
- Fonds voor de Topsporter.
- NLcoach en NL Sporter.

Te downloaden op www.nocnsf.nl
- The global sporting arms race (De Bosscher et al. 2007)
- Op jacht naar goud. Het topsportklimaat in Nederland, 1998/2008  

(Van Bottenburg et al. 2009)

6.2 Sportontwikkeling 

Sport is machtig om naar te kijken en prachtig om te doen. Zelf sport beoefenen vormt 
een belangrijke pijler onder het Olympisch Plan. Aan het begin van iedere ‘sportloop-
baan’ staat de kennismaking met de sport. Veelal vindt die kennismaking plaats in de 
context van een sportvereniging, en op school tijdens het bewegingsonderwijs.  
Op latere leeftijden dienen zich andere sportcontexten aan, zoals de commerciële sport. 
Andere mensen sporten met collega’s, in loop- of andere groepjes of simpelweg alleen. 

‘Een leven lang sporten’ speelt in op de diversiteit van sporters. De wedstrijdsport in 

verenigingsverband blijft de pijler van de sport, maar daarnaast is er ruim aandacht 
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1. Verhoging van de sportparticipatie, van 65%5 in 2008 naar 75% in 2016.
2. Verhogen van het aandeel van de bevolking dat sport in georganiseerd verband en 

aangesloten is bij NOC*NSF - de zogenoemde organisatiegraad – van 28%6 naar 
35%.

Naast deze specifieke doelstellingen wordt aandacht besteed aan de verhoging van 

het aandeel sporters dat deelneemt aan competities en wedstrijden (41% in 2007, zie 
hoofdstuk 3). Ook wordt permanent gemonitord hoe het beweeggedrag van de Neder-
lander zich ontwikkelt en wat daarin de bijdrage van de sport is (zie paragraaf 4.1).
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Figuur 6.3
Doelstelling sportparticipatie

Bron: NOC*NSF, gebaseerd op SCP (AVO 2007)
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Figuur 6.4
Doelstelling organisatiegraad

Bron: NOC*NSF 2008a (ledentalstatistiek)
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Sporters beoefenen hun sport op allerlei manieren. Individuele sporten als zwemmen, 
hardlopen of fietsen behoren al jarenlang tot de populairste sporten. De afgelopen jaren 
is daar fitness bij gekomen. Op de ranglijst van meest beoefende sporten staat voetbal 

op de 7e plaats en tennis op de 8e plaats. De populariteit van voetbal is daarbij in  
recente jaren behoorlijk toegenomen en dat geldt ook voor een andere teamsport: 
hockey (SCP 2008). Anno 2008 is 28% van de bevolking lid van een sportvereniging 

die is aangesloten bij een bond die op zijn beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF. 
Het aandeel sporters dat voor hun sport lid is van een sportvereniging is de afgelopen 
decennia echter gedaald, en dat geldt ook voor het aandeel sporters dat deelneemt aan 
competities en wedstrijden (zie hoofdstuk 3). Het merendeel van de clubs is nog sterk 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Professionalisering vindt maar beperkt plaats 
(zie hoofdstuk 3). Bij een aantal sporten (o.a. hockey, golf) belemmeren ruimtegebrek 
en accommodatietekort een verdere groei.

Doelstellingen voor 2016
In een sportland op olympisch niveau wordt sport ‘in de breedte’ beoefend. Burgers 
vinden het vanzelfsprekend dat ze aan sport doen, niet alleen als kind op en  
om school, maar ook op latere leeftijd, in de vrije tijd. Wie wil sporten, kan kiezen  
uit een breed geschakeerd aanbod van commerciële aanbieders, kleinschalige infor-
mele clubjes en grotere en kleinere verenigingen. De meeste daarvan zijn gemakkelijk 
te vinden via lokale internetportals en zoekmachines. Veel aanbieders werken samen 
en presenteren zich naar buiten als een paraplumerk, waar voor ieder wat wils te 

vinden is.

Werkgevers, zorgverzekeraars, gemeentelijke overheden, welzijns- en onderwijsinstel-
lingen stimuleren dat mensen sportief actief worden. Zij dragen daaraan bij door loca-
ties of andere faciliteiten ter beschikking te stellen, krachten te bundelen of onder- 
steunende werkzaamheden te verrichten. Mede daardoor is er in iedere wijk of elk 
stadsdeel voldoende ruimte om te sporten en zijn er voorzieningen die daartoe uit-
nodigen, ook in dichtbevolkte wijken. Sportverenigingen profiteren hiervan. Ze  
passen actief hun diensten aan en treden daar ook actief mee naar buiten. Voor  
zover verenigingen niet over de benodigde kennis of middelen beschikken, worden ze 
bijgestaan door lokale servicepunten en door de serviceafdelingen van hun bond.  
De vrijwilligers bij de clubs houden hierdoor meer tijd over voor het coachen en  
organiseren van activiteiten en evenementen. Voor de periode tot 2016 zijn de vol-
gende doelstellingen geformuleerd:

“Europa kent sportieve burgers. Vandaag de 
dag geeft zestig procent van de EU-bur- 
gers aan dat zij sportief en fysiek actief 
zijn. Toch is het verschil in sportparticipatie 
tussen de Europese landen groot. Scan-
dinaviërs lijken Europese modelburgers 

op sportief gebied, terwijl het niveau van 
sportparticipatie in Zuid-Europese lidstaten 
aanzienlijk lager ligt. (…) Binnen Europa 
kent Nederland het hoogste percentage dat 
sport in clubgerelateerde context. Wel moet 
geconstateerd worden dat, hoewel het per-
centage Nederlanders dat tenminste één keer 
per maand sport sinds de jaren negentig is 
gestegen, het percentage dat intensief sport 
in de laatste decennia is afgenomen. Deze 
trend is niet alleen in Nederland waarneem-
baar, een soortgelijke trend geldt voor de 
hele Europese Unie.”  
Bron: Van Bottenburg et al. 2005



Er wordt geïnvesteerd in het versterken van de sportinfrastructuur, vooral in de soft-  

en orgware: meer betaald en goed geschoold kader dat de vrijwilligers ondersteunt10. 
Er worden faciliteiten voor verenigingen en bonden gerealiseerd, zodat werkers en vrij-

willigers in de sport een beroep kunnen doen op elders opgebouwde of verzamelde ex- 
pertise (zoals de bonden en Olympische Netwerken). Met die ondersteuning zijn zij in 
staat om voor kwaliteit, aantrekkelijkheid en continuïteit van het sportaanbod te zorgen. 

Daarnaast wordt ingezet op verandering en vereenvoudiging van wet- en regelgeving.

Sportaanbod

In de ‘beleveniseconomie’ (Pine & Gilmore 2000, Mommaas 2000) is er geen gebrek 

aan aanbod om dingen te doen. Er is keuze genoeg, niemand hoeft zich te vervelen 
en de kwaliteit van het aanbod is veelal hoogstaand. Ook het sport- en bewegings-

aanbod moet zich voortdurend aanpassen aan de eisen die de drukbezette consument 

daaraan stelt. Het moet beter worden afgestemd op de vraag van het publiek – en op de 
verschillen die zich daarin per levensfase voordoen. Het sportaanbod valt beter onder 
de aandacht van potentiële sporters te brengen. Innovatieprijzen en premies kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van vernieuwend sportaanbod en nieuwe sportconcepten. 
Nieuwe competitievormen, die beter aansluiten op de veranderende voorkeuren, moeten 
sporters uitdagen om de strijd aan te gaan met anderen en zichzelf (en daar voldoening 
aan te beleven). Huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten kunnen een rol spelen bij 
het onder de aandacht brengen van sport. Zij moeten dan wel worden overtuigd van het 
belang van sport (zie ook de bouwsteen Sportwaarden). Ook master- en seniorensport, 
wijksport en bedrijfssport vormen goede manieren om sport meer onder de aandacht te 
brengen. Het gaat er om ‘communities’ in beweging te krijgen. 

Om de sportdeelname te verhogen van 65% naar 75% is beleid nodig dat gericht is op 
grotere, meer mainstreamdoelgroepen, zo blijkt uit de probleemanalyse. Vier kansrijke 
groepen in dat opzicht zijn: 

Leeftijd Kansrijke doelgroepen

14 – 22 jaar Scholieren/studenten 
25 – 34 jaar Ouders van jonge kinderen, jonge ouders
45 – 54 jaar Herintreders/oud sporters = masters 
60+ Definitieve afhakers/ouderen = senioren

Sportaanbieders kunnen voor deze vier doelgroepen een sportaanbod op maat ontwikke-
len. Voor de doelgroep 14-22 jaar valt te denken aan events met muziek. De doelgroep 
25-34 jaar heeft behoefte aan flexibele lidmaatschapsvormen en een sportaanbod voor 
het hele gezin. Om de doelgroep in de leeftijd tussen de 45 en 54 te stimuleren, kunnen 
sportorganisaties sport bieden tijdens en na het werk. Voor de doelgroep 55-plus zijn 
sportprogramma’s gericht op fitheid en onder persoonlijke begeleiding interessant. Bij 
de uitvoering van de programma’s wordt steeds aansluiting gezocht bij de lokale situ-
atie. In de grote steden zal er bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor de sportdeelname 
van allochtonen. 

Aantrekkelijke en bereikbare accommodaties

Met een toename van het aantal sporters en bewegers is het noodzakelijk de  
accommodatiebehoefte om te zetten in actieplannen en realisatie van de ruimteclaim. 
Er moet voldoende capaciteit van aantrekkelijke en bereikbare accommodaties zijn.  

Nu al doen zich tekorten voor, die sommige bonden belemmeren in hun groei 
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10 Eerste berekeningen wijzen uit dat er 8.000 extra fte 
betaald kader nodig zijn.
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Plan van aanpak

Analyse

De eerste doelstelling impliceert dat de komende jaren zo’n 1,8 miljoen mensen extra 
moeten gaan sporten. Uit de voor deze bouwsteen verrichte probleemanalyse bleek dat 
de volgende factoren van groot belang zijn om de sportdeelname te stimuleren:
- Professionalisering
- Sportaanbod
- Accommodaties

Het plan van aanpak7 concentreert zich op deze drie factoren. De motieven voor poten-
tiële sporters om (weer) te gaan sporten dienen daarbij als uitgangspunt. Naast ‘plezier’ 
en ‘sociaal contact’ (motieven die voor vrijwel iedereen gelden die aan sport doet) zijn 
de onderscheidende motieven ‘prestatie’, ‘experience’ en ‘wellness’. 

In aanvulling hierop is het van groot belang om te investeren in kwalitatief hoogstaand 
bewegingsonderwijs. Plezier kunnen ontlenen aan sport, intrinsiek gemotiveerd zijn om 
te sporten, vormt een belangrijke voorwaarde om mensen aan het sporten te krijgen en 
te houden (Mulleneers 2008). Voor de vorming van een duurzaam positieve grondhoud-
ing jegens de sport8 zijn positieve vroege jeugdervaringen met sport van groot belang 
(SCP 2006). Om die reden is het niet alleen van belang dat coaches en instructeurs van 
sportclubs over de juiste pedagogische vaardigheden beschikken (zie hoofdstuk 4 en 

de bouwsteen Sportwaarden), maar vooral ook dat het bewegingsonderwijs hierop is 
ingericht9. 

Professionalisering

Zelfs sportliefhebbers komen niet altijd aan sporten toe. Veel mensen zijn wel gemo-
tiveerd om aan sport te doen, maar voelen zich onvoldoende ‘getriggerd’ om de stap van 
interesse naar actie te zetten. Het commerciële sportaanbod springt daarop in, benadert 
mensen actief en draagt er zo toe bij dat mensen die stap wel zetten. De verenigings- 
sport mist daartoe veelal de (marketing)kunde. Voor beheerders van gemeentelijke 
sportaccommodaties geldt vaak hetzelfde. Verenigingen, accommodatiebeheerders en 
sportbonden moeten geprikkeld en in staat worden gesteld en marktgericht en bedrijfs-
matig te denken. Het ondernemerschap in de sector wordt gestimuleerd. Via workshops 
en roadshows worden bonden, verenigingen en gemeenten gestimuleerd om zich achter 
de doelstellingen van het Olympisch Plan te scharen.  

7  Het plan van aanpak is gebaseerd op een uitgebreide 
literatuurstudie, verricht door het WJH Mulier Instituut 
(Van den Dool et al. 2008). Daarnaast zijn aanvullende 
analyses van relevante databestanden uitgevoerd.
Uitkomsten van de literatuurstudie en de analyses 
zijn op meerdere expertmeetings, in diverse fasen, 
doorgesproken met en teruggekoppeld aan experts uit 
Nederland en Vlaanderen, uit de onderzoekswereld, 
uit de sportpraktijk en uit het landelijke en nationale 
beleid. Voor meer informatie, zie www.nocnsf.nl.

8 In het wetenschappelijke debat heeft men het dan 
over een habitus, in dit geval een sporthabitus. In 
minder academische termen zou men zeggen dat 
iemand hart voor de sport heeft. 

9 Met reguliere sportstimuleringsprogramma’s worden 
grote groepen jeugdigen echter niet bereikt. Program-
ma’s gericht op vrijwillige deelname bereiken vaak 
alleen diegenen die toch al geïnteresseerd waren 
(Lagendijk 2006).



(Stichting Recreatie en Alterra 2005, VODW 2007). Om door te kunnen groeien, zijn 

minimaal 1.250 hectare extra ruimte voor sport nodig en honderd sportaccommodaties. 
Er wordt een systeem ontwikkeld dat in kaart brengt waar beschikbare sportaccommo-
daties zijn en waar nog behoefte is aan nieuwe accommodaties. Dit is een eerste stap 
om de bestaande tekorten weg te werken. Een ‘accommodatiefonds’ moet vervolgens 
de middelen bijeen brengen om de noodzakelijke accommodaties ook daadwerkelijk te 

realiseren. 

Relatie met aanpalend beleid
Het beleid voor de bouwsteen Sportontwikkeling bouwt voort op het beleid van de 

ministeries van VWS en OCW inzake school en sport (de impuls ‘Brede Scholen, Sport en 
Cultuur’ en het beleidskader ‘Sport, Bewegen en Onderwijs’), op het ‘Nationaal Actieplan 
Sport en Bewegen’ en op het programma ‘Meedoen Allochtone Jeugd’. De groeidoelstel-

lingen voor de bouwsteen Sportontwikkeling zijn inclusief de doelstellingen van 2% 
ledentalgroei zoals geformuleerd in de NOC*NSF Sportagenda 2012. Bestaande program-
ma’s zoals het ‘programma Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden’ (met financiering 
van VWS), de strategische marketingplannen (SMP) en ‘een Leven Lang Sporten’ (LLS) 
worden geïntensiveerd.

Belangrijkste Activiteiten 2009
- Starten van projecten voor senioren en bedrijfssport met o.a. Sport en Zaken.
- Starten van het SportGIS (Geografisch Informatie Systeem).

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden en verenigingen, commerciële sportaanbieders.
- Ministeries, waaronder VWS, OC&W, VROM, EZ en SZW.
- Gemeenten, provincies, provinciale sportraden en Olympische Netwerken.
- VNO-NCW, individuele bedrijven, partners en suppliers NOC*NSF, sportbonden, 

Sport & Zaken.
- Intermediairs en koepelorganisaties zoals GGD’s, NISB en ouderenbonden.
- Huisartsen, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars.
- Woningbouwcorporaties.

Te downloaden op www.nocnsf.nl
- Van 65 naar 75. Bouwstenen voor een beleid gericht op de verhoging van de 

sportdeelname (Van den Dool et al. 2008) 
- Onderzoek naar de organisatie van de sport ter realisatie van het OP2028  

(Van Eekeren en Boessenkool 2008)

6.3 Evenementen 

Sportevenementen worden groter en groter. Dat geldt overigens niet alleen voor 
sportevenementen. In lijn met de opkomst van een ‘beleveniseconomie’ hebben eve-
nementen in de sport, de muziek en het theater een steeds belangrijker aandeel in de 
vraag naar en het aanbod van vrijetijdsbestedingen. Massale, gelijktijdige belevenis 
draagt bij aan een (verloren gewaand) gevoel van verbondenheid. In de sport is die 
verbondenheid gekoppeld aan de lokale of nationale identiteit (het Oranjegevoel). Het 
bijbehorende spektakel biedt een kans om iets bijzonders mee te maken, om even te 

ontsnappen aan de overgecontroleerde wereld van downloads en airbags. Toeschouwers 
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2. Meer evenementen in de overige sporten: het aantal EK’s of WK’s in de overige 

sporten (per twee jaar) neemt toe van 4 in 2007/2008 naar 6 in 2015/2016. 
3. Meer diversiteit in de topsportevenementen: het aantal bonden dat (in een peri-

ode van 12 jaar) betrokken is bij de organisatie van EK’s en WK’s stijgt van 29 in 

de periode 1997/2008 naar 34 in de periode 2005/2016.
4. Meer diversiteit in breedtesportevenementen in meer sporten. In de top 20 van 

sportevenementen is het aandeel andere wedstrijden dan hardloopwedstrijden 
gestegen van 50% naar 75% (door groei van de andere sporten). 

5. Meer bezoekers van evenementen. In 2016 ligt het gemiddelde aantal toeschou-

wers bij EK’s en WK’s in Nederland duidelijk hoger dan tot nu toe14.

Plan van aanpak
Om evenementen binnen te halen en succesvol te organiseren, zijn vier hoofdthema’s 
van belang15:
- Professionaliteit
- Internationale positionering
- Promotie
- Accommodaties

Professionaliteit

Zeker als het gaat om het behalen van rendement en spin-off van evenementen valt nog 
veel winst te boeken. Ook moet meer ervaring worden opgedaan met de samenwerking 
tussen organisatoren, sportbonden, bedrijfsleven en overheden. Hiertoe wordt onder 
andere gezocht naar een centrale plaats voor kennisuitwisseling en innovatie. Bij grote 
evenementen wordt het meten van economische impact en imago-effecten gestimuleerd. 
Verder worden bij voorlopig circa 35 sportbonden16 strategische scans uitgevoerd. Doel is 
om deze 1 juli 2009 gereed te hebben. Deze scans dienen onder andere om een ambitie-
kalender te ontwikkelen en up-to-date te houden. De ambitiekalender is een overzicht 
van de door de Nederlandse sport geambieerde topsportevenementen in de periode 2009-
2020, onderverdeeld in EK’s en WK’s valide sport, EK’s en WK’s sporten met een beperking 
en overige grote topsportevenementen. Een tweede onderdeel van de ambitiekalender is 
het creëren van een overzicht van breedtesportevenementen die de potentie hebben om 
groot te worden (meer dan 10.000 deelnemers). Voor de haalbaarheid van dit evenemen-
tenbeleid kan een publiek-privaat evenementenfonds een optie zijn.
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Figuur 6.5 
Benchmark EK en WK 1996 t/m 2007

Bron: NOC*NSF
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13 Aan de Elfstedentocht van 1985 deden 16.179 
schaatsers mee, aan die van 1986 16.999 en aan die 
van 1997 16.387. Op de tochten kwamen honderd-
duizenden toeschouwers af en de beelden werden 
bekeken door tussen de 6,3 mln in 1985 en 8,4 mln in 
1986 televisiekijkers (dit laatste is het best bekeken 
TV-programma ooit). 
 

14  In 2009 wordt  een nulmeting uitgevoerd, op basis 
waarvan de doelstelling specifieker wordt gemaakt.

15  Deze vier thema’s zijn het product van de analyses 
uit de voorstudie. De voorstudie omvat casestudies bij 
vijftien sportevenementen, een verkenning van de pro-
motie van evenementen in de muziek- en theaterwereld 
en een serie expertmeetings. Daarnaast werden tien 
stageonderzoeken op de verschillende deelterreinen 
uitgevoerd.

16 Per 1 maart 2009 zijn bij de volgende sportbonden  
de scans afgerond: atletiek, judo, base- en softbal, 
gymnastiek, hippische sport, hockey, korfbal, zwem-
men, tennis, schaatsen, wielrennen, voetbal, volleybal, 
badminton, basketbal, handbal, roeien, golf en 
NOC*NSF (multisportevenementen).
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zijn grif bereid om voor die beleving extra geld neer te tellen. Kosten-batenanalyses 

tonen aan dat de organisatie van evenementen weliswaar kostbaar kan zijn, maar dat 
die ook een duidelijke spin-off voor de lokale economie heeft11.
Evenementen zijn complexe gebeurtenissen. Ze vereisen veel organisatietalent en 
accommodaties die op de maat van het evenement zijn toegesneden. De benodigde 
investeringen lopen in de honderden miljoenen euro’s en de ruimtelijke impact van de 

accommodaties is enorm. Dat vergt een goede en vooral tijdige planning. Een sportland 
is in staat en bereid om die investeringen te doen. 

Evenementen anno 2008
De afgelopen jaren heeft Nederland laten zien dat het goed grote sportevenementen 
kan organiseren. Euro 2000 (samen met België) is alom geprezen vanwege zijn goede 
organisatie. Ook andere grote sportevenementen, zoals het EK Zwemmen van maart 

2008 in Eindhoven of het EK Voetbal onder 21 in 2007, waren succesvol - zowel qua 
belangstelling, als financieel12. Daarnaast organiseert Nederland al veel langer groot-
schalige evenementen, zoals de Nijmeegse Wandelvierdaagse, de Keukenhof, Pinkpop en 
Lowlands. Verder beschikt Nederland over een aantal aansprekende locaties voor grote 
happenings, festivals en sportevenementen. Dat Nederland complexe evenementen aan 

kan, blijkt ook uit het feit dat de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997 zonder 
noemenswaardige wanklanken en onder veel belangstelling werden verreden13. 
Toch wijst vergelijkend onderzoek onder acht Europese landen uit dat Nederland momen-

teel op de zesde plaats staat als het gaat om het aantal georganiseerde EK’s en WK’s in 
de periode 1996-2007(figuur 6.5). De aanwezigheid van geschikte accommodaties op 
WK-niveau laat nog te wensen over. Nederland beschikt bij acht van vijftien belangrijke 
sporten niet over een accommodatie die voldoet aan de WK-eisen. De belangstelling 
om zelf mee te doen aan breedtesportevenementen is groot, maar concentreert zich 
vrij eenzijdig op een of twee sporten (met name hardlopen). Van de top 20 breedte-
sportevenementen was 50% een hardloopevenement.

Doelstelling voor 2016
In 2016 is Nederland ook wat betreft sportevenementen een echt sportland. Nederland 
behoort tot de Europese top 3 wat betreft het aantal georganiseerde EK’s en WK’s. 
Nederlandse sportbestuurders bezetten invloedrijke posities bij belangrijke interna-
tionale federaties en het IOC. Mede hierdoor is het makkelijker om grote internationale 
sportevenementen naar Nederland te halen. Dat Nederland beschikt over een aantal 
goede en concurrerende accommodaties draagt daaraan bij en wordt met name ook door 
de sporters zelf gewaardeerd. Rondom de accommodaties hebben zich broeinesten van 
talent ontwikkeld. Schoolkinderen en breedtesporters vergapen zich aan hun top-
sporthelden en laten zich door hen inspireren. Mede hierdoor is de belangstelling om 
aanwezig te zijn of mee te helpen bij evenementen groot, en het zet sporters aan om 
de strijd met elkaar en met zichzelf aan te gaan. Overheden en bedrijfsleven zien de 
internationale topsportevenementen als een effectief middel voor ‘Holland Promotie’.  
Zij werken actief mee met de sport bij het binnenhalen en organiseren van evenemen-
ten. Samen met de organisatoren en de sport zorgen zij voor een optimale spin-off bij 
ieder georganiseerd evenement. De media staan garant voor de uitzending en eventueel 
hostbroadcasting van geselecteerde evenementen.

Voor de aankomende jaren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Meer evenementen uit de top-sporten: het aantal EK’s of WK’s (per twee jaar) in 

de top 20 van belangrijkste sporten neemt toe van 10 in 2007/2008 naar 18 in 
2015/2016. 

11 Een casestudy naar topsportevenementen leverde 
de indicatie op dat de ’economische betekenis’ circa 
driemaal de begroting van de organisator is  (Verhoogt 
2007).

12 Op het EK Zwemmen kwamen 31.480 toeschouwers 
af. De beelden werden uitgezonden in 20 landen en 
trokken in Nederland gemiddeld 600.000 kijkers per 
dag (met een absolute piek van 1,2 miljoen kijkers op 
zondagavond). De totale inkomsten van het project 
kwamen uit op ca. € 7,5 mln voor de regio Eindhoven.  
Euro2000 trok 180.000 bezoekers uit het buitenland. 
De opbrengsten voor de speelsteden en voor Nederland 
als geheel worden geschat op € 150 mln, waarvan ca. 
€ 13 mln voor de overheid. Zie verder: Van den Heuvel 
et al. 2000.



(capaciteit 15.000 à 20.000 toeschouwers). De te bouwen en aan te passen accommoda-
ties moeten veilig, duurzaam, bereikbaar én een visitekaartje voor Nederland zijn.

In een klein land als Nederland is het gebruik van deze accommodaties pas economisch 
haalbaar als er wordt gedacht aan flexibele, multifunctionele of tijdelijke oplossingen. 
Dat vraagt om permanent inzicht, enerzijds in de wensen en eisen die aan accommoda-

ties worden gesteld, anderzijds in de plannen rond de bouw of verbouw van accommo-
daties. Aan de hand van een ‘accommodatiemonitor’ kan uit diverse bronnen informatie 
worden verzameld over wensen en bouwplannen voor accommodaties voor leisure-
evenementen, waaronder topsport. Van grote gemeenten worden daarnaast (city-)pro-
motieplannen geïnventariseerd en gekoppeld aan de ambities voor sportevenementen. 
Accommodaties moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de eisen voor de realisatie van 
de sportbrede ambitiekalender. Daarom wordt overwogen een stimuleringsregeling of 
participatiefonds voor de bouw van de gewenste accommodaties op te richten. Dit moet 
samengaan met een visie op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, grote 
sportaccommodaties en hotelaccommodaties. Een bouwtechnische (lange termijn) visie 
op het (ver)bouwen van accommodaties vormt een belangrijke voorwaarde om tijdig te 
kunnen anticiperen op mogelijke Olympische Spelen in Nederland in 2028. 

Relatie met aanpalend beleid 
In Nederland bestaat geen landelijk evenementenbeleid met een herkenbare plaats voor 
sportevenementen. Evenementen worden op dit moment vooral vanuit sportspecifieke of 

gemeentelijke motieven georganiseerd. Voor grote sportevenementen bestaat een subsi- 
dieregeling van VWS. Voor de bouw van de gewenste sportaccommodaties voor (zeer) grote 
sportevenementen bestaat er een raakvlak met het beleid van het ministerie van VROM. 

Belangrijkste activiteiten 2009
-  Opzetten van een evenementenbureau als expertise- en kenniscentrum op het ge-

bied van acquisitie, de organisatie, promotie en de publiciteit rond evenementen.
-  Opzetten van een Evenementen- en accommodatiefonds (zie ook activiteiten 

bouwsteen media).

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden, sportverenigingen en overige sportaanbieders.
- Ministeries, waaronder VWS, VROM, EZ, OC&W en Buitenlandse Zaken.
- Gemeenten, VSG, provincies en IPO.
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17 Bron: Van den Hoorn en Van den Bighelaar (2008).

18 Internationaal golfevenement.
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Internationale positionering

Bij de toewijzing van aansprekende sportevenementen is de concurrentie groot. Om de 
kansen op toewijzing te vergroten, moet Nederland bedreven zijn in de beïnvloeding 
van beslissers. Het bezetten van invloedrijke posities is dan uiteraard een voordeel, 
maar ook de kwaliteit van de lobby vanuit een gebundelde kracht van sport, politiek, 
overheden en bedrijfsleven is essentieel. Daarbij moeten de internationale beslissers 

met regelmaat zien en ‘beleven’ dat Nederland een goede organisator en een écht sport-
land is. Om Nederland beter als internationaal vooraanstaand sportevenementenland op 
de kaart te zetten, wordt er ingezet op drie activiteiten. In de eerste plaats moet het 
aantal invloedrijke posities dat door Nederlanders wordt vervuld met 50% toenemen. 

Hiertoe wordt een uitgebreide, gecoördineerde lobby opgezet vanuit een ‘international 
office’. Dit kantoor onderhoudt nauw contact met de overheid en het bedrijfsleven, die 
een actieve rol op zich moeten nemen bij het binnenhalen van sportevenementen en 

het realiseren van spin-off. Ten tweede worden kandidaat-functionarissen voor interna-
tionale sportfederaties via masterclasses beter voorbereid op de te verrichten functies. 
Door meer topsportevenementen en internationale sportbijeenkomsten in Nederland 
plaats te laten vinden, is er ten derde meer gelegenheid om Nederland bij invloedrijke 
bestuurders onder de aandacht te brengen. 

Promotie

De muziek- en theaterwereld leren dat vroegtijdige promotie (naast de wedstrijdor-
ganisatie) van groot belang is om bij het publiek een gevoel van beleving te creëren. 
Hierdoor willen mensen een evenement niet missen. Ter promotie van Nederlandse 
(top)sportevenementen worden diverse activiteiten ondernomen. Allereerst wordt een 
promotieplan voor topsportevenementen opgezet. Het idee is de evenementen (nog) 
meer als een belevenis vorm te geven en meer in gezamenlijkheid en vroegtijdiger 
onder de aandacht van het publiek te brengen (zie kader). Bezoek en deelname aan 
het evenement worden daardoor vergroot. In aanvulling hierop kan een ‘hostbroadcast-
ingfonds’ ervoor zorgen dat organisatoren vroegtijdig garanties kunnen afgeven over 
daadwerkelijke uitzending van een evenement (zie ook de bouwsteen Media). Om dit 

voor de sportbrede ambities mogelijk te maken, zijn financiële middelen en garanties 
nodig. Verder is het wenselijk om een bezoekersinformatiesysteem op te zetten. Het 
monitoren van de tevredenheid van bezoekers, kijkers en deelnemers van georganiseerde 

evenementen is een belangrijke voorwaarde om de evenementen beter te promoten. 
Aan de hand van informatie over bijvoorbeeld bezoekfrequentie en tevredenheid worden 
sport- en sponsorprofielen opgesteld. Zo kan herhalingsbezoek aan evenementen worden 
bevorderd. Om deelname van sportliefhebbers aan sportevenementen te stimuleren, 
wordt een geselecteerde groep breedtesportwedstrijden ontwikkeld tot grootschalige 
sportevenementen met meer dan 10.000 deelnemers.

Accommodaties

Een belangrijke randvoorwaarde bij de toewijzing van evenementen is de beschikbaarheid 
van sportaccommodaties die voldoen aan de eisen van de internationale sportfederaties. 
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de accommodatie waarin de wedstrijden plaats-
vinden, maar ook naar trainingsmogelijkheden, hotels, faciliteiten voor pers en media en 
de bereikbaarheid voor sporters en publiek. Nederland beschikt op dit moment voor een 
aantal belangrijke sporten niet over accommodaties die én voldoen aan de minimum- 
eisen voor een EK of WK én die concurrerend zijn met accommodaties van andere steden 
of landen17. Verbouw of nieuwbouw is nodig, wil Nederland evenementen zoals WK  
Voetbal, WK Zwemmen, Wereldruiterspelen, EK/WK Atletiek of de Ryder Cup18 binnen- 

halen. Ook ontbreekt een aansprekende ‘finale-accommodatie’ voor de grote indoorsporten 

Atletiek Fans
De hardloopsport floreert. Steeds meer 
mensen lopen hard. Er wordt gesproken van 

een tweede loopgolf. Toch profiteert de 
atletieksport daar maar mondjesmaat van. 
De mediaconsumptie  en het evenement-

bezoek staan niet in verhouding tot de 
belangstelling om zelf hard te lopen. Het 
project Atletiek Fan moet daar verander-
ing in aanbrengen. Het project richt zich 
op mensen die zelf aan atletiek doen of 
hebben gedaan. Die moeten worden verleid 
om, meer dan nu gebeurt, atletiekwedstrij-
den live bij te wonen of te gaan volgen via 
de media (televisie, internet, kranten en 
tijdschriften). Het project sluit aan bij de 
strategie van zowel de bouwsteen Media als 
de bouwsteen Evenementen en vormt een 
onderdeel van het strategisch marketingplan 

(SMP) van de Atletiekunie.

In het plan wordt de behoefte van de atle-

tiekfan centraal gesteld en geplaatst tegen 
de achtergrond van trends als digitalisering, 
beleveniseconomie en identificatie. Drie con-

cepten staan in het plan centraal:
1. iEvent: een interactief concept dat de 

passieve consumptie tijdens grote atle-
tiekevents als de FBK Games verlengt en 
intensiveert.

2. Atletiekhelden: atletiekfans worden in 

staat gesteld om hun held het hele jaar 
door te volgen, live en via internet.

3. Oranje Fans: een concept dat aansluit 

bij de omnivore consument van passief 
sportaanbod. Deze mensen met een brede 
sportinteresse zijn te bereiken via een 
samenwerking van meerdere sportbonden; 
de uitwerking en benadering zal in geza-

menlijkheid plaatsvinden.

De eerste twee concepten richten zich op 

de atletiekinsiders. Met het derde concept 
wordt een breder publiek beoogd. Voor de 
conceptontwikkeling is gebruik gemaakt van 

het principe van ‘crowdsourcing’. Oproepen 
op atletiekblogs, hyvespagina’s en atletieku-
nie.nl leverden veel interessante input op en 
versterkten de binding van atleten met de 
bond. In 2009 gaan de pilots voor de eerste 
twee concepten van start.



Het klimaat voor de overige sporten lijkt zich echter in gunstige zin te ontwikkelen. 

Recent onderzoek laat zien dat de zogenaamde ‘long tail theory’ ook geldig is voor 
sportmediaconsumptie20. Er lijkt sprake te zijn van een momentum, waarvan de kleinere 
en middelgrote sporten met gerichte impulsen kunnen profiteren. 

Doelstellingen voor 2016
In 2016 is er veel belangstelling om sport via de media te volgen. Sporters en niet-
sporters volgen de verrichtingen van hun idolen via een breed palet aan diensten. 
Sportbeelden worden uitgezonden via de reguliere media (televisie, radio), maar ook via 
internet, mobiele telefoons en op schermen in bijvoorbeeld stations, winkelgebieden 

en het openbaar vervoer. Mediasport is daarbij geen passieve gebeurtenis meer. Kijkers 
bepalen zelf wanneer ze kijken en welke shots ze zien. Met een druk op de knop hebben 
ze toegang tot de relevante sportstatistieken. 

Deze interactiviteit vergroot de aantrekkelijkheid van de programma’s en draagt bij 
aan een aanzienlijke stijging van het aantal mensen dat dagelijks, al is het maar voor 
even, inlogt op de sportkanalen van hun keuze. Gespecialiseerde kanalen verzorgen 
aansprekende en laagdrempelige content, niet alleen voor de grote mediasporten, maar 
juist ook voor de kleinere sporten. Meer sportbonden zijn in staat om via hun eigen 
sites en themakanalen hun wedstrijdaanbod in beeld te brengen, ook dat van de lagere 
echelons. Dit draagt bij aan een sterkere band tussen sporters en bond. Als doelstel-
lingen zijn geformuleerd:

1. Stijging absolute waarde sportmediaconsumptie21. In 2016 kijken Nederlanders 
gemiddeld 110 minuten sport per week (nu 90 minuten).

2. Spreiding van sportmediaconsumptie. In 2016 is het aandeel van overige sporten 

(de niet-top 6 sporten) in de kijktijd 25% (nu 13%)22.

Plan van aanpak 
In de voorstudie23 zijn uitgebreide analyses gemaakt van het gedrag van de sportme-
diaconsument. Wat stuurt het gedrag van de consument, waarop zijn de keuzes voor 

sportmediaconsumptie gebaseerd? Op basis daarvan zijn vier thema’s benoemd:
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TV-consumptie sport in Europa in 2007

Bron: Eurodata (2007)
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20 Deze theorie zet uiteen dat er relatief minder 
dominante, traditionele markten ontstaan (the long 
neck) en meer markten met grote hoeveelheden niches 
(the long tail). Door digitalisering worden diensten en 
producten uit die niches steeds interessanter als markt. 
In diverse branches, waaronder de muziekindustrie, is 
er een groeiend marktaandeel zichtbaar van aanbieders 
die zich op deze niches richten. In de sport kan deze 
aanpak zich bijvoorbeeld vertalen naar sporten die 
bijzonder aanspreken bij doelgroepen van allochtone 
origine. In dit voorbeeld door een culturele band met 
het land van herkomst. Door technische ontwikkelingen 
als breedbandinternet valt sportmediacontent breed te 
verspreiden en is het zodoende mogelijk om een speci-
fiek aanbod voor relatief kleine doelgroepen (niches) 
rendabel aan te bieden. Voor meer informatie over het 
‘long tail principe’, zie http://www.longtail.com en 
Anderson 2006).

21 Gegevens van internetsportconsumptie zijn nog 
niet beschikbaar, daarom beperkt de monitoring zich 
vooralsnog tot tv-sportconsumptie. Gezien de stijgende 
trend van internetconsumptie ten koste van tv-kijktijd 
in het algemeen (SCP 2006), heeft het achterhalen van 
gegevens over internetconsumptie prioriteit. 

22 Het is niet de bedoeling om de mediaconsumptie van 
de top 6–sporten naar beneden toe bij te stellen. Het 
is van belang de huidige mediaconsumptie van de top 
6–sporten te handhaven of zelfs te vergroten. De focus 
voor de komende jaren moet echter verschuiven naar 
het verbreden van de mediaconsumptie. Sporten die nu 
nog onderbelicht zijn, moeten een impuls krijgen.

23 Het plan van aanpak is mede gebaseerd op het Visie-
document bouwsteen Sport & Media (Buitelaar 2007) 
dat in opdracht van NOC*NSF is opgesteld.  
In aanvulling hierop is een zoektocht gestart naar in-
ternationale gegevens over mediaconsumptie (Eurodata 
2007). De uitkomsten van beide studies zijn besproken 
tijdens twee expertmeetings en voorgelegd aan indivi-
duele experts.
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- Individuele bedrijven, partners en suppliers NOC*NSF en sportbonden.
- Organisatoren van evenementen, NBTC.
- Publieke omroepen en commerciële zendgemachtigden.
- Sportmarketeers.
- Muziek- en theaterbranche.

Te downloaden op www.nocnsf.nl 
- Casestudy topsportevenementen (Verhoogt 2007)
- Sport en cultuur hand in hand? (Bouwman 2007)
- Belevenisvolle sportevenementen (Gispen 2008)
- Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland  

(Van den Hoorn en Van den Bighelaar 2008) 
- Voor- en nadelen van multi-leisure accommodaties t.o.v.  

monosport accommodaties (Jitta 2008)

6.4 Media 

Het volgen van sport via de media is een manier waarop mensen hun betrokkenheid bij 
sport uiten. Sportprogramma’s behoren sinds jaar en dag tot de best bekeken televisie-
programma’s (SCP 2008; zie ook hoofdstuk 3). Plezier beleven in de rol van supporter of 
kijker is een waardevol aspect van sport. Het samen bekijken van sportwedstrijden, het 
samen juichen als er wordt gescoord of het daags erna in de koffiecorner becommenta-
riëren van de gemiste kansen, draagt bij aan het onderhouden van onderlinge contacten 
(zie hoofdstuk 4). Er bestaan ook duidelijke relaties tussen zelf sportief zijn en het 
volgen van sport via de media (Kunnen 2007). 

Sporters volgen de sportprestaties van hun helden, maar omgekeerd inspireren de  

prestaties van topsporters mensen om aan sport te doen. Passieve sportconsumptie heeft 
verder ook een grote economische betekenis (PRC 2008), niet in de laatste plaats voor 
de sport zelf. De verkoop van televisierechten vormt een belangrijke inkomstenbron voor 

sportorganisaties. Sport op olympisch niveau heeft veel interesse van de bevolking en op 
grote schaal positieve aandacht van de media. Er is ‘sportzendtijd’ voor een breed palet 
aan sporten via alle mediakanalen, zowel voor breedte- als voor topsport.

Media in 2008
In Nederland lag de totale tv-sportconsumptie in 2007 op 90 minuten per persoon per 
week (eigen bewerking van cijfers Stichting KijkOnderzoek). Dat is hoger dan begin 
jaren negentig, maar de afgelopen jaren is er geen sprake meer van een verdere stijging. 
Eerder lijkt de belangstelling om sport via radio en televisie te volgen wat te dalen (SCP 
2008 – zie ook hoofdstuk 3)19. Vergelijking met vijf andere Europese landen (Italië, 
Duitsland, Spanje, Groot-Brittanië en Zweden) laat zien dat de tv-sportconsumptie in Neder-

land nog relatief hoog is; het gemiddelde voor die landen is 73 minuten (Eurodata 2007).

De spreiding van sportmediaconsumptie is mager te noemen. Zes takken van sport (voet-
bal, wielrennen, schaatsen, tennis, autosport en darts) namen in 2007 het leeuwendeel 
van de tv-sportconsumptie voor hun rekening. Voor overige sporten is er in de genoemde 
vijf landen sprake van uiteenlopende marktaandelen: 23% in Duitsland tot 6% in Spanje. 

Nederland scoort in deze vergelijking dus onder het gemiddelde (zie figuur 6.6). 

19 In welke mate deze daling wordt opgevangen door 
een stijging van het via internet volgen van sportwed-
strijden is vooralsnog onbekend.



beschikt over voldoende middelen en expertise om aanvragen van sportbonden te  

kunnen beoordelen en eventueel te honoreren (zie ook bouwsteen Evenementen). 

Crossmediaplatform Sport

Een ‘Crossmediaplatform Sport’ faciliteert de Nederlandse sport bij het beschikbaar stellen 
van sportcontent. De sportmediaconsument krijgt hierdoor eenvoudig en snel toegang tot 

interessante content van de sporten van zijn of haar voorkeur. Dit gebeurt onder andere 
via de internetportal Sport.nl, die de consument doorleidt naar de site van de betreffende 
sportbond. Het mediaplatform fungeert op de achtergrond ook als facilitator van diverse 
activiteiten rond digitale communicatie van en over sport. Zo biedt het platform sport-

bonden en verenigingen de mogelijkheid eigen beelden van competitiewedstrijden en 
toernooien te uploaden en daarmee toegankelijk te maken voor sportmediaconsumenten 
of producenten van lokale, regionale of landelijke sportprogramma’s. Verder vindt binnen 

het platform onderzoek plaats naar behoeften en kenmerken van sportmediaconsumenten 
en de afstemming daarvan met die van sporters en bezoekers van sportevenementen. De 
beschikbare kennis wordt zo goed mogelijk verspreid.

Digitale sportzender

Veel registraties (bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen) bereiken de kijker niet, 
omdat slechts één tv-kanaal beschikbaar is. In het huidige zenderaanbod is er te weinig 
ruimte, vooral prime time, om meer sport uit te zenden. Een digitale sportzender biedt 
hiertoe een oplossing. Kijkers kunnen ‘on demand’ (zowel live, als uitgesteld of in 
samenvatting) een keuze maken uit de vele sportregistraties. 

Narrowcasting

Het Crossmediaplatform Sport biedt ook ondersteuning aan ‘narrowcasting’24 en vergroot 
daarmee de gelegenheid om sport te volgen. Een voorbeeld van gezamenlijke beleving 
van Oranjesuccessen wordt gefaciliteerd wanneer beheerders van openbare ruimten 
grote schermen installeren om live sportwedstrijden aan te bieden. 
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Indicator: #minuten
sportmediaconsumptie

Figuur 6.7
Schematische weergave 

plan van aanpak bouwsteen Media
Bron: NOC*NSF
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24 Narrowcasting is het door middel van audiovi-
suele displays benaderen van één of meer specifieke 
doelgroepen, op een specifieke plaats en op specifieke 
momenten. De bedoeling is dat de content zoveel 
mogelijk op maat is gesneden voor de ontvanger. Denk 
in dit verband aan clubhuizen van sportverenigingen, 
wachtruimtes, etc. De term is het tegenovergestelde 
van het Engelse broadcasting.
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- Beschikbaarheid. In hoeverre zijn er (bewegende) sportbeelden (oftewel content) 
van de betreffende sport via de media beschikbaar?

- Vindbaarheid. In hoeverre is de content van de betreffende sport makkelijk te 

vinden en is de doelgroep hiermee bekend? Sluit de keuze voor de zender of  
mediumtype aan bij de doelgroep?

- Aantrekkelijkheid. Hoe aantrekkelijk is de content voor de doelgroep? Hierbij kan 

gedacht worden aan zaken als kwaliteit van de beelden, begrip van de sport, span-
ning van de competitie of het evenement, identificatie met de sporters, tijdstip 
van uitzending, kosten, etc. 

- Gelegenheid. In hoeverre is de doelgroep in de gelegenheid om de sport via de 

media te consumeren? 

De primaire focus van de bouwsteen Media is het vergroten van de spreiding van sport-
mediaconsumptie. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de mediawereld is wat betreft 
de strategische aanpak gekozen voor een horizon van vier jaren. Zo kan jaarlijks een 
aanpassing worden gedaan op basis van de dan geldende inzichten of paradigma’s. Er is 
gekozen voor een strategie om de kansen voor kleine en middelgrote sporten conform 
de ‘long tail theory’ met gerichte impulsen te faciliteren. Daarom wordt ingezet op het 
ontwikkelen van vijf instrumenten (zie figuur 6.7):

Mediaplan per sport

Dertig sportbonden ontwikkelen en implementeren een eigen strategisch sportmedia-

plan. In deze plannen maken zij strategische keuzes voor doelgroepen, mede op basis 
van een gedegen analyse van kijkerprofielen. Daaraan koppelen zij de keuze voor media-
typen, zenders en bedrijfspartners. De Atletiekunie heeft bijvoorbeeld al een dergelijk 
plan opgesteld rond ‘Atletiek Fans’ (zie de bouwsteen Evenementen). De aanstelling 
van sportmediadeskundigen bij (clusters van) sportbonden draagt bij aan de kennis en 
expertise over sport en media bij bonden en bij de sport in het algemeen. De sportme-
diadeskundigen werken nauw samen met marketeers van de bond of hebben zelf ook een 
marketingfunctie. Onderling wisselen zij kennis en ervaringen uit.

Hostbroadcasting-fonds

Voor een succesvolle kandidaatstelling voor de organisatie van een evenement is het 
nodig om garanties voor tv-coverage te kunnen bieden. Partijen die verantwoordelijk 
zijn voor de wedstrijden verlangen zekerheid over de uitzending daarvan. Dit is nu nog 
vaak een struikelblok. Om die reden wordt een ‘hostbroadcasting-fonds’ opgericht, dat 



Voorbeelden hiervan zijn de pleinen van Bern tijdens het EK Voetbal en het Centraal 

Station in Utrecht tijdens de Olympische Spelen van Beijing. Samen met gemeenten 
en andere beheerders van openbare ruimten wordt een verbreding van dit concept 
nagestreefd. NOC*NSF neemt daarbij de Olympische Spelen van London 2012 als 
richtpunt. 

Relatie met aanpalend beleid
In het Crossmediaplatform Sport participeren NOC*NSF, vertegenwoordigers van de 
grotere bonden en media-investeerders. Het samenwerkingsverband bepaalt een stra-
tegie om behalve de functie van internetportal, ook narrowcasting en gebruik van het 

mobiele kanaal te stimuleren en een digitale sportzender in het leven te roepen. VWS 
heeft in 2008 een startsubsidie verleend voor het Crossmediaplatform Sport.

Belangrijkste activiteiten 2009
- Bestek tekenen voor Hostbroadcasting-fonds, in samenwerking met betrokken 

stakeholders; voorbereiden subsidieaanvraag op basis van getekend bestek.
- Voorbereiden, bouwen en lanceren van het Crossmediaplatform Sport.
- Start fase 1 van ontwikkeling strategisch marketingplan ‘Sportfans’ door sport-

bonden.

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden, sportverenigingen en overige sportaanbieders.
- Ministeries, waaronder VWS en OC&W.
- Gemeenten.
- Publieke omroepen, commerciële zendgemachtigden en kabelbedrijven.
- Private organisatoren van sportevenementen.
- Aanbieders van mobiele communicatie.
- Sportmarketingbureaus.

Te downloaden op www.nocnsf.nl
- Visiedocument bouwsteen Sport & Media (Buitelaar 2007) 
- Europese Benchmark Televisieconsumptie Sport (Eurodata 2007)

6.5 Sportwaarden 

Normen en waarden worden overgedragen en aangeleerd in sociale praktijken. Opvoe-
ding en onderwijs vormen vanzelfsprekende vindplaatsen van overdracht van waarden. 
In aanvulling daarop kan de sport - met zijn elementen van strijd en competitie, van 
(samen) willen presteren, maar ook van leren omgaan met verlies - een betekenisvolle 
bijdrage leveren aan het overdragen van waarden en attituden die maatschappelijk van 
belang zijn (Van Bottenburg en Schuyt 1996, Van Heuvel et al. 2007). Juist de ludieke 
context maakt de sport geschikt, zeker ook voor kinderen, om op een niet geforceerde 
wijze en zonder dat daarop de aandacht ligt overdracht van waarden te realiseren  
(Rutten 2007). Sportwaarden worden gedefinieerd als: ‘individuele waarden, houdingen 
of eigenschappen waarvan bekend is dat die door sport positief beïnvloed kunnen 
worden en waarvan in andere sociale contexten dan de sport wordt geprofiteerd’ (Van 
den Heuvel et al. 2007).
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2. Dat betekent dat Nederlanders in 2016 meer zelfvertrouwen hebben, meer sociaal 

gedrag vertonen, beter kunnen presteren en zich gezonder voelen28. 
Binnen de bouwsteen zal er ook aandacht zijn voor het terugbrengen van zaken die 
een negatief effect hebben op waardenbevordering door sport of die het imago van 
sport kunnen schaden. Hierbij valt te denken aan het minimaliseren van spelverruwing, 
misdragingen van ouders, wangedrag richting arbiters, alcoholmisbruik, discriminatie, 
intimidatie en pesten. 

Plan van aanpak 
Het plan van aanpak concentreert zich op de volgende twee thema’s:
1. Verhoging bijdrage sport aan de vier waarden, zowel via de reguliere sport als via 

speciaal sportaanbod. 
2. Verhogen aantal mensen dat profiteert van (verbeterde) sport, zowel uit de regu-

liere bevolking als uit specifieke groepen.

Verhoging bijdrage sport aan de vier waarden

Er worden methodieken uitgewerkt om het verhogen van de vier sportwaarden succesvol 

in te bedden in de reguliere sport of om met een speciaal aanbod één of meer sport-
waarden van specifieke doelgroepen te verhogen. Hiertoe wordt eerst een inventarisatie 
van ‘best practices’ uitgevoerd. Nieuwe inzichten worden vervolgens getest in proefpro-
jecten. Geschikte methodieken worden opgenomen in opleidingen of opleidingsmodules 
voor sportkader. Bovendien wordt passende ondersteuning aangeboden. Daarbij valt te 
denken aan een interactieve website met informatie, een handleiding, casussen, fora, 
een helpdesk, workshops, bijscholingen en persoonlijke ondersteuning. De ontwikkelde 
interventies worden goed gemonitord om te bezien in hoeverre zij bijstelling behoeven 
en of streefdoelen worden gehaald.

Om dit alles te bewerkstelligen, moeten sportkader en sportaanbieders bereid zijn met 
verschillende intermediairs samen te werken. Dat vraagt om een communicatiecam-
pagne richting sportaanbieders, sportkader en intermediairs en om een dialoog met hun 
koepelorganisaties. Werkgevers, schoolleiding, jeugdbegeleiders, medici en paramedici 
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Figuur 6.8 
Belang van aanleren tolerantie en respect jegens andere mensen

Bron: Europese Commissie (Eurobarometer 225 uit 2005)
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26   Bij de zoektocht naar sportwaarden komt vanzelf 
het zogenaamde causaliteitsprobleem om de hoek 
kijken: “Does sport develop the values, or does it select 
the people who have them?” (Calhoun, 1981 geciteerd 
in NOC*NSF 2008b). Vaak is de richting van de cau-
saliteit van deze sportwaarden niet bekend, dat is ook 
moeilijk onderzoekbaar.

27 De keuze voor deze vier sportwaarden was een van de 
uitkomsten uit de probleemanalyse die in 2006 en 2007 
is uitgevoerd. Ten grondslag aan deze analyse ligt een 
literatuurstudie van de Utrechtse School voor Bestuurs- 
en Organisatiewetenschappen Usbo samen met het WJH 
Mulier Instituut naar de betekenis van sport in de 
overdracht van waarden (Van den Heuvel et al. 2007). 

28 De aankomende jaren wordt zorgvuldig gemonitord 
in hoeverre deze doelstelling ook daadwerkelijk is 
bereikt. Dat gebeurt zowel bij de deelnemers van het 
speciale sportaanbod - waarbij we door deelname aan 
het speciale aanbod een relevant verschil op minimaal 
één waarde kunnen meten - als bij de deelnemers 
van de ‘verbeterde’ reguliere sport -  waarbij we een 
verbetering verwachten op alle vier de waarden. Verder 
wordt via een bevolkingsonderzoek gemeten of er een 
verschuiving is in de waarden bij de gehele bevolking, 
en bij de sporters meer dan bij de niet-sporters.
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Sportwaarden in 2008
Internationaal waardenonderzoek25 laat zien dat Nederlanders sociaal gedrag zeer 
belangrijk vinden (zie Visie 21 2007 en figuur 6.8). Ze vinden echter dat daarvan in 
Nederland te weinig sprake is. Ook gezondheid wordt door Nederlanders heel belangrijk 
gevonden, zo blijkt uit bijna alle studies. Opvallend is dat ‘presteren’ (waaronder hard 
werken, doorzettingsvermogen) in Nederland veel minder belangrijk wordt geacht dan in 

andere Europese landen en in de Verenigde Staten (zie hoofdstuk 2). In vergelijking met 
andere Europese landen beschikken Nederlanders ook over minder zelfvertrouwen (Van 
den Heuvel et al. 2007). 

Nederlanders zijn wel al redelijk overtuigd van de meerwaarde van sport. Desgevraagd 
geven Nederlands vaker dan andere Europeanen aan dat sport kan bijdragen aan zaken 
als het verbeteren van de gezondheid of de sociale cohesie (EB 2004). Het meest zijn 

Nederlanders overtuigd van de betekenis om via sport de gezondheid te verbeteren. Met 
het feit dat sport ook kan bijdragen aan het leren presteren is men iets minder bekend. 
In nog iets mindere mate geldt dat ook voor de rol die sport kan spelen in het versterken 
van sociaal gedrag (met name respect) en in het vergroten van het zelfvertrouwen. 

Voor alle vier de waarden die in deze bouwsteen centraal staan, is aannemelijk dat er 
een relatie is met de sport26. Van de waarden ‘well being/gezondheid’ en ‘zelfwaarde-
ring/zelfvertrouwen’ is goed onderbouwd dat sport daaraan bij kan dragen (zie hoofd-
stuk 4). Van ‘prestatievermogen’ en ‘sociaal gedrag’ is dat enigszins onderbouwd. Het 
is niet zo dat alle vormen van sport zondermeer direct karaktervormend zijn voor alle 
sporters. Het daadwerkelijke effect is afhankelijk van de wijze waarop de sport wordt 
uitgevoerd en van de sociale context waarin dit gebeurt. De positieve effecten treden 
met andere woorden alleen op wanneer is voldaan aan bepaalde voorwaarden (zie 
hoofdstuk 4). 

 “Sport has the power to change”

 Eric Cantona, de Franse ex-stervoetballer van onder meer Manchester United

Doelstellingen voor 2016
Sport op olympisch niveau heeft een herkenbare meerwaarde voor tal van maatschap-

pelijke thema’s. De sport is zo georganiseerd dat ze burgers als vanzelfsprekend helpt 
om gezond te blijven, om sociale vaardigheden te ontwikkelen, om zelfvertrouwen op 
te bouwen en om uitdagingen te formuleren en aan te gaan. De rol van sport is des te 
vanzelfsprekender, omdat dit ook waarden zijn die in de Nederlandse cultuur gemeen-
goed zijn geworden. Burgers zijn ermee bekend en gebruiken de sport hier ook voor. 
Mensen die in hun werk de zorg voor anderen hebben (zoals leerkrachten, werkgevers, 
werkers in de zorg), weten hoe belangrijk sport is en proberen ‘hun’ mensen daarvan 
te laten profiteren. Trainers en coaches zijn zich bewust van de rollen die ze vervullen. 
Tijdens en na hun opleidingen krijgen zij ‘tools’ aangereikt om die in de praktijk toe te 
passen. De overdracht van waarden vindt veelal onopgemerkt plaats, als onderdeel van 
het spel. Mensen die wat meer hulp nodig hebben, kunnen bij sportverenigingen en 
andere aanbieders echter terecht voor aangepaste programma’s en dat is de gewoonste 
zaak van de wereld.

Voor de bouwsteen Sportwaarden worden de volgende doelstellingen geformuleerd: 
1. In 2016 draagt sport optimaal bij aan de persoonlijke ontwikkeling van Neder-

landers, met name op het gebied van zelfvertrouwen/zelfwaardering, sociaal 

gedrag, prestatievermogen en well being/gezondheid27. 

Hardlooptherapie
Elke woensdagmiddag geeft psychomotorisch 
therapeut Martin van Polanen, werkzaam in 

de Valeriuskliniek in Amsterdam, hard-
looptherapie aan ongeveer twaalf lopers. 
Hardlopen is geen wondermiddel, zegt 

Van Polanen, maar bij veel patiënten met 
depressieve klachten en in mindere mate bij 
angst- en persoonlijkheidsstoornissen heeft 
het een gunstig resultaat. Mensen met een 
depressie hebben vaak een extreem negatief 
zelfbeeld. “Wanneer ik de eerste keer voor-
stel om een half rondje te lopen, zeggen ze 
meestal meteen: o nee, dat haal ik nooit”, 
zegt Van Polanen. “Als het dan wel blijkt te 
lukken, geeft dat voldoening. Ze kunnen hun 
prestaties alleen aan zichzelf toeschrijven.” 
Bovendien gaan mensen met een belabberde 
conditie juist in het begin sterk vooruit. 

“Ze gaan daardoor positiever naar zichzelf 
kijken”, zegt Van Polanen.  “Daarnaast doet 
de lichamelijke activiteit patiënten goed.  

Depressieve mensen zijn meestal zeer 
inactief. Ze zitten in een vicieuze cirkel, 
zodat het steeds moeilijker wordt om zich 

ergens toe te zetten. Als het me lukt om 
die mensen in beweging te krijgen en te 
houden, ben ik geslaagd.” (door Sheila 
Kamerman, NRC, 15 april 1999).

25 Naar waarden en normen in internationaal perspectief 
wordt vanuit verschillende contexten onderzoek 
gedaan. Een van de bekendste oudere onderzoeken is 
dat van Geert Hofstede (Hofstede en Hofstede 1991). 
World Value Study is hét grootschalige wereldwijde 
onderzoek naar waarden en normen (www.worldval-
uessurvey.org/). Vergelijkbaar onderzoek voor Europa 
vindt plaats vanuit de Universiteit van Tilburg (www.
europeanvalues.nl/). Verder polst de Europese Unie 
met regelmaat naar waarden en normen en attituden 
binnen de Europese Unie middels haar zogeheten 
Eurobarometers  (http://ec.europa.eu/public_opinion/
standard_en.htm).



Te downloaden op www.nocnsf.nl
- Uitwerking van de bouwsteen sportwaarden (Van den Heuvel et al. 2007)
- Visiedocument ‘De maatschappelijke waarde van sport’ (NOC*NSF 2008)

6.6 Maatschappelijke thema’s 

Sport is belangrijk op zich. Zowel het zelf actief deelnemen aan sport, als het kijken 
naar sport vormt een betekenisvolle activiteit. Sporten zet mensen aan om uitdagingen 
met zichzelf of met anderen aan te gaan, om vaardigheden aan te leren en om zich 
ergens in te verdiepen (of dat nu de spelregels zijn of de financiën van de tennisclub). 
Sport haalt daarmee het beste uit mensen naar boven, lichamelijk maar ook geestelijk 
(Visscher 2008). En dat maakt sport niet alleen leuk maar tegelijkertijd tot ‘serious 
leisure’ (Stebbins 2007).

Sport mag dus een doel op zich zijn. Door sport als doel te waarderen, ontstaat echter 
ook de mogelijkheid om sport een bijdrage te laten leveren aan het oplossen of vermin-
deren van belangwekkende maatschappelijke thema’s (Van Bottenburg en Schuyt 1996, 
Van Eekeren 2007, Van Bottenburg 2008). Door met plezier te sporten, doen mensen 

nieuwe contacten op en verbeteren ze hun lichamelijke conditie. Topsporters fungeren 
door hun prestaties als rolmodellen en leveren ongevraagd een bijdrage aan het gevoel 
Nederlander te zijn en daar trots op te wezen. Met hun zoektocht naar tijdwinst dagen 
ze leveranciers uit om met vernieuwende producten te komen. Producten, die op hun 
beurt weer doorsijpelen naar breedtesporters en naar andere maatschappelijke sectoren 
(zie paragraaf 4.6). Die spin-off heeft een belangrijke economische betekenis.

Sport kan echter nooit de panacee zijn voor ieder maatschappelijk probleem. Bovendien 
heeft de sport zo zijn eigen kwesties: de vraagstukken rond doping bijvoorbeeld, of rond 
voetbalvandalisme. Het gaat erom dat erkend wordt wat de rol van sport kan zijn, bij 
welke thema’s, en om de mate waarin de sport daarbij ook daadwerkelijk wordt ingezet.

Maatschappelijke thema’s in 2008
De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat sport een bijdrage kan leveren aan het 
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29  Bij ‘zelfvertrouwen/zelfwaardering’ spitsen de 
activiteiten zich toe op islamitische en Hindoestaanse 
vrouwen (12-55 jaar) en langdurig werklozen/arbeids-
gehandicapten (18-65 jaar). Wat betreft ‘sociaal gedrag’ 
gaat het primair om de jeugd tussen de 8 en 25 jaar, 
via jeugdzorg en vmbo. Bij ‘prestatievermogen’ zijn 
werknemers, ook de lang verzuimenden, en scholieren 
(8-18 jaar) de voornaamste doelgroepen. Bij ‘gezond-
heid’ gaat het primair om de groep depressieven en 
mensen met (ernstig) overgewicht.
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moeten zich realiseren dat sport een bijdrage kan leveren aan de persoonlijke ont-

wikkeling en het welzijn van hun werknemers, leerlingen, patiënten en cliënten. Dat 
vraagt om een goede samenwerking tussen sport en andere sectoren, zoals jeugdzorg, 
zorg, onderwijs en bedrijfsleven. 

Verhogen aantal mensen dat profiteert van (verbeterde) sport

Enerzijds wordt de reguliere bevolking gemotiveerd om te gaan en blijven sporten en 
zo van sport te profiteren. Anderzijds worden mensen uit specifieke doelgroepen29 ge-
stimuleerd om aan speciaal of regulier sportaanbod deel te nemen, ook als ze over wat 
minder zelfvertrouwen beschikken of wat minder lekker in hun vel zitten.

Om dit te realiseren, wordt een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. Doel is 
de bevolking, gedifferentieerd naar de te bereiken doelgroep, te overtuigen van de 

toegevoegde waarde van sport. Ook belangrijke intermediairs moeten daarvan voor 
hun specifieke doelgroep overtuigd raken. De onderzoeksresultaten van de bouwsteen 
‘Maatschappelijke thema’s’ kunnen hierbij van dienst zijn. Van alle doelgroepen wordt 
minimaal één belangrijke intermediair aangezocht om mee te werken aan het opzet-
ten en invoeren van een sportaanbod voor de eigen doelgroep of om aan te sluiten bij 
bestaand sportaanbod. 

Relatie aanpalend beleid
De interventies sluiten aan bij het huidige beleid van VWS, met name binnen de pijler 
‘Meedoen’. Binnen deze pijler is zowel aandacht voor het stimuleren van sportdeelname 
om de positieve effecten van sport zo breed mogelijk te verspreiden, als voor het 
tegengaan van de negatieve effecten van sport. Met name de impuls ‘Brede Scholen, 
Sport en Cultuur’ en het programma ‘Meedoen Allochtone Jeugd door Sport’ zijn gericht 
op vergroting van de sportdeelname. Andere bestaande initiatieven zijn de campagne 
‘Sportiviteit & Respect’, het ‘Masterplan Arbitrage’, de weerbare sporter, anti-discrimi-
natie, anti-doping en blessurepreventiebeleid. In het plan van aanpak wordt steeds op 
deze projecten ingehaakt. Verder worden ontwikkelde modules en methodieken zoveel 

mogelijk aangeboden via de bestaande opleidingen tot sporttechnisch kader van het 
reguliere onderwijs en sportbonden. 

Belangrijkste activiteiten 2009
- Verzamelen en monitoren van projecten die zich momenteel al op het verhogen 

van sportwaarden richten.
- Starten van pilots ter ontwikkeling van de opleidingsmethodieken.
- Versterken van de samenwerking met intermediairs, betrokkenen en uitvoerders 

door kennisdeling en -uitwisseling.

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden, verenigingen en overige sportaanbieders.
- Ministeries, waaronder VWS, Jeugd & Gezin, WWI en OC&W.
- Gemeenten en provincies.
- Intermediairs en koepelorganisaties zoals MO-groep, VNO-NCW, NISB, Oranjefonds.
- Onderwijsinstellingen zoals ALO, CIOS en Pabo.
- Zorgverzekeraars.
- Verenigingen en koepelorganisaties voor huisartsen, diëtisten, psychologen etc. 

Zelfvertrouwen/zelfwaardering
We willen met sport eraan bijdragen dat 
mensen zeker van zichzelf zijn, zichzelf 

waarderen en waardering van anderen 
ervaren. Dat ze initiatief durven te nemen 
en erop vertrouwen dat ze taken succesvol 

kunnen uitvoeren. Maar ook dat ze hulp van 
anderen durven te vragen en met tegensla-
gen kunnen omgaan. En dat ze in een groep 
zichzelf durven te zijn en hun eigen mening 
durven te geven.

Sociaal gedrag 
We willen met sport eraan bijdragen dat 
mensen respect hebben voor anderen, dat  
ze luisteren en openstaan voor andermans 
meningen. Dat mensen op een open en 
vriendelijke manier met elkaar kunnen 
communiceren. Dat ze verantwoordelijk-

heidsgevoel hebben voor elkaar en rekening 
houden met de gevolgen van het eigen ge-
drag en dat ze toch zichzelf durven zijn. Dit 

geldt zowel binnen de sport als daarbuiten.

Prestatievermogen 
We willen met sport eraan bijdragen dat 
mensen ambitieus zijn, doelen durven stel-
len en ervoor gaan. Dat ze ernaar streven 
het beste uit zichzelf te halen en dat ze 
gemotiveerd en enthousiast zijn. Dat ze 
kunnen doorzetten en omgaan met druk, 
stress en tegenslagen. Ook zouden mensen 
hun aanvullende waarde in een team beter 
moeten waarderen en niet bang zijn voor 
competitie. Daarbij zouden de school-,  
academische en werkprestaties verbeteren.

Well being 
We willen met sport eraan bijdragen dat 

mensen zich fysiek en mentaal gezond 
voelen. Dat ze lekker in hun vel zitten. 
Dat ze zich zo min mogelijk negatief laten 

beïnvloeden door lichamelijke of psychische 
klachten en zich in staat voelen van het  
leven te genieten. We focussen op de 

subjectieve gezondheid (het zich gezond 
voelen) en laten daarmee de objectieve ge-
zondheid buiten beschouwing, Daarbij heb-
ben we wel het uitgangspunt dat een betere 
objectieve gezondheid eraan bijdraagt dat 
mensen zich gezonder voelen.



de milieuproblematiek, internationale concurrentie en veranderende verhoudingen tussen 

burgers zijn kwesties die in het maatschappelijk debat een rol gaan of blijven spelen. 

In hoofdstuk 4 is vervolgens uitgebreid beschreven wat de sport aan zes maatschap-
pelijke thema’s kan bijdragen. Die thema’s zijn gezondheid, sociale cohesie, opvoeding 
en onderwijs, duurzaamheid, economie en innovatie. Voor deze thema’s schetsen we 

onderstaand kort de beoogde aanpak. Het thema gezondheid is het verst uitgewerkt en 
geldt als voorbeeld voor de andere thema’s. 

1) Gezondheid

Gezondheid is in dit kader gedefinieerd als de bijdrage aan het verminderen van speci-
fieke gezondheidsaandoeningen, zowel preventief als curatief, met name overgewicht en 
in het verlengde daarvan obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Doelstelling is om 

meer mensen met specifieke aandoeningen op dit vlak te helpen via sportprogramma’s. 
Dit doel valt verder uit te splitsen naar de volgende subdoelen:
- Er zijn meer sportprogramma’s voor mensen met specifieke aandoeningen. 
- Mensen met specifieke aandoeningen worden zich in toenemende mate bewust van 

hun aandoening en van de positieve rol die sport voor hen kan spelen. 
- Meer mensen met specifieke aandoeningen doen mee aan sportprogramma’s. 
- Intermediairs spelen een belangrijke rol bij het benaderen van mensen met 

specifieke aandoeningen en stimuleren hen om mee te doen aan specifieke sport-
programma’s. Intermediairs wijzen deze groep in toenemende mate op geschikte 
sportprogramma’s. 

2) Sociale cohesie

Sociale cohesie is gedefinieerd als ‘het bevorderen van sociale banden, binnen of tussen 
groepen mensen die naast elkaar leven, om de lokale leefbaarheid of sociale veiligheid 
te verbeteren’. In hoofdstuk 4 is uiteengezet hoe de sport een bijdrage aan de sociale 
cohesie kan leveren. Het doel is om aan te tonen dat er door sportprogramma’s, in 
nauwe samenwerking met lokale overheden en organisaties, meer sociale cohesie, 

integratie en maatschappelijke participatie ontstaat. Dat kan door gebruik te maken van 
de positieve betekenis van sport, zoals bij het project ‘Scoren in de wijk’ van FC Twente. 
Maar ook door het ondersteunen en faciliteren van de 1,5 miljoen sportvrijwilligers die 

Nederland telt en door in het algeheel de participatie te verhogen – ook van groepen 
die zich van oudsher minder thuis voelen in de sport (mensen met een beperking, 
ouderen, minderheden). 

3) Opvoeding en onderwijs

Binnen het thema opvoeding en onderwijs wordt geïnvesteerd in een pedagogisch ver-
antwoord sport- en bewegingsklimaat. Hiermee wordt het fundament gevormd voor de 
maatschappelijke betekenis van sport. In samenspraak tussen onderwijs en de sportsec-
tor worden programma’s opgesteld om kinderen positieve ervaringen te laten opdoen in 
de sport. Sportverenigingen zijn daarbij de bindende factor. Kinderen leren maatschap-
pelijk belangrijke sportwaarden en dragen die de rest van hun leven bij zich. Ook kan 
schooluitval verminderen en kunnen schoolprestaties verbeteren. Belangrijk is dat de 
trainer, coach of leraar zich bewust is van zijn eigen invloed en goed zicht heeft op de 
wijze waarop hij een pedagogisch verantwoord sportklimaat kan realiseren. In oplei-

dingen wordt hieraan aandacht besteed. 

4) Duurzaamheid

Wat betreft duurzaamheid valt er in de sport nog veel te verbeteren, maar ook veel te 
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oplossen van maatschappelijke problemen. “Mensen die zich inzetten voor een sport-

vereniging of leefbaarheid in hun buurt (…) leveren ook een onmiskenbare bijdrage aan 
de sociale samenhang” (Beleidsprogramma 2007-2011 Balkende IV, pag. 43). Om die 
reden investeert niet alleen het ministerie van VWS in sport, maar ook departementen 
als OCW, VROM en EZ. 

Daarnaast groeit het aantal bedrijven dat investeert in sport en sportsponsoring (zie 
ook hoofdstuk 3). Andersom neemt de sport haar maatschappelijke rol serieus, zoals de 
stichtingen ‘Meer dan voetbal’ (www.meerdanvoetbal.nl) en ‘Spieren voor spieren’ (zie 
www.spierenvoorspieren.nl) aantonen. Ook de Bas van de Goor Foundation, de Richard 

Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation laten zien hoe de sport maatschap-
pelijk van betekenis kan zijn.

Toch is het besef om sport in te zetten als middel nog niet heel wijd verbreid. En het is 
zeker geen reden om daarom ook in de sport te investeren. Deels komt dat omdat hard, 
‘wetenschappelijk’ bewijs voor de maatschappelijke betekenis van sport niet gemakkelijk 
te leveren is. Die betekenis van sport is ‘easy to see, hard to proof’ (Van Bottenburg 
2008). De positieve betekenis van sport voor de gezondheid is inmiddels zo terdege 
onderbouwd, dat daar geen discussie meer over bestaat (zie hoofdstuk 4; Van Eekeren 
2007). Voor andere maatschappelijke betekenissen moet nog flink in kennis en onder-
zoek worden geïnvesteerd om ‘evidence based’ aan te tonen wat die is en hoe daarvan 
het beste valt te profiteren.

Doelstellingen voor 2016
Sport op olympisch niveau speelt een grote rol van betekenis bij maatschappelijke the-
ma’s. Er is een breed draagvlak voor het feit dat sport een bijdrage kan leveren aan het 
aanpakken van complexe vraagstukken. In 2016 denken beleidsmakers vanzelfsprekend 
aan sport bij het aanpakken en oplossen van maatschappelijke problemen. Naast de be-
langrijke intrinsieke waarde die sport blijft houden, zet de overheid sport steeds vaker 
in om maatschappelijke doelen te bereiken. De beleidsmakers erkennen in toenemende 

mate dat sport een deel van de oplossing kan zijn. Dit komt tot uitdrukking in materiële 
en immateriële (bijvoorbeeld inhoudelijke) steun. 

Plan van aanpak 

Generieke aanpak

De komende jaren wordt verder gewerkt aan het vergroten en verspreiden van de kennis 
over de terreinen waarop en de condities waaronder de maatschappelijke betekenis van 
de sport het grootst is. In navolging van andere landen wordt hiertoe een databank met 
studies, best practices en cases opgebouwd, zoals de ‘Value of Sport Monitor’ van Sport 
England30. Verder wordt geïnvesteerd in kennisborging van het thema ‘Sport en maat-
schappij’. Voor de genoemde thema’s worden onderzoeksopdrachten geformuleerd en 
leerstoelen en lectoraten ingesteld. De verspreiding van de onderzoeksresultaten krijgt 
daarbij bijzondere aandacht (congressen, lezingen, prijsvragen, nieuwsbrieven, e-com-
munities, voorlichtingsmateriaal voor specifieke doelgroepen). De onderzoeksresultaten 
van de leerstoelen en lectoraten worden meegenomen in de gezamenlijke communica-
tielijn met de bouwsteen Sportwaarden. 

Thematische aanpak

In hoofdstuk 2 zijn enkele belangrijke maatschappelijke thema’s geschetst waarmee 

Nederland de komende jaren te maken krijgt. Vergrijzing, stijgende gezondheidskosten, 



winnen. In samenspraak met projectontwikkelaars, ingenieurs, architecten en aanne-

mers wordt gezocht naar zo duurzaam mogelijke realisatie- en exploitatiewijzen voor 
sportaccommodaties. Het innovatieve karakter van de sport wordt benut om nieuwe 
win-winsituaties te zoeken, zoals in energieverbruik. Het ‘cradle to cradle’-principe is 
daarin leidend. In samenspraak met ruimtelijke vormgevers, planologen, stedebouwkun-
digen en vervoersdeskundigen worden sportaccommodaties zo ingepland dat ze een 

barrière tegen ‘verrommeling’ kunnen vormen en goed en veilig bereikbaar zijn, ook per 
openbaar vervoer.

5) Economie

De sport levert een belangrijke bijdrage aan de economie. Om economisch succesvol 
te blijven, is het noodzakelijk dat Nederlanders blijven investeren in scholing en in 
innovatie, maar ook in het terugdringen van arbeidsverzuim, in het stimuleren van 

ondernemerschap en in het koesteren van ambities. Nederland mag weer excelleren!  
De sport kan hieraan een bijdrage leveren. Samen met de sociale partners wordt gezocht 
naar de beste manier om de Nederlandse economie van het unieke karakter van de sport 
te laten profiteren en hoe andersom de sport kan profiteren van de kennis uit het be- 
drijfsleven (zoals bij Sport en Zaken, zie www.sportenzaken.nl). Er wordt onderzocht 
hoe Nederlandse topsporters nog beter kunnen fungeren als boegbeeld van en entree 
voor het Nederlandse bedrijfsleven.

6) Innovatie

Verleggen van grenzen is inherent aan de sport. De sport is daarmee een kraamkamer 
voor innovaties. Daarbij gaat het om technologische innovaties (zoals nieuwe lakken 
die minder weerstand bieden en voedingsmiddelen die sneller in het lichaam worden 
opgenomen), om innovaties in de omgeving (nieuwe publieke ruimtes zoals Cruyff 
Courts) en om sport als instrument voor sociale innovaties (nieuwe allianties, zoals 
tussen gemeenten die hun topsportbeleid afstemmen, of tussen onderwijsinstellingen, 
welzijnswerk en sportorganisaties die een vernieuwend sportaanbod voor mbo-scholieren 
creëren). In nauw overleg met kennisinstituten, de wetenschap, het bedrijfsleven en in-

termediaire organisaties als InnoSportNL, KNAW, NWO, Zon MW en anderen wordt gezocht 
naar wegen om meer te investeren in innovatie en meer rendement te halen uit het ver-
mogen van de sport om innovaties te plegen die maatschappelijke meerwaarde hebben.

Relatie met aanpalend beleid
Leidraad voor ieder van de genoemde thema’s is dat de activiteiten moeten voortborduren 
op het actuele beleid en daar waar nodig en mogelijk een versnelling moeten inzetten.

Belangrijkste activiteiten 2009
- Verzamelen en monitoren van ‘best practices’ van de verschillende thema’s en 

delen van de resultaten met samenwerkingspartners.
- Realiseren van een communicatiestrategie waardoor de bijdrage van de sport aan 

maatschappelijke thema’s breder onder de aandacht komt. 

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden, sportverenigingen en overige sportaanbieders.
- Ministeries, waaronder VWS, EZ, Jeugd & Gezin, WWI en OCW.
- Gemeenten en provincies.
- Intermediairs en koepelorganisaties zoals MO-groep, VNO-NCW en NISB.
- Onderzoeksbureaus, universiteiten en kennisinstellingen.
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Het Nederlands Paralympisch Team is inmiddels redelijk succesvol. In Beijing was 

Nederland vertegenwoordigd met tachtig sporters. Er werden op vijf onderdelen gouden 
medailles gewonnen31. In totaal won Nederland op 22 onderdelen een medaille en 
eindigde het als 19e op de medaillespiegel. Positief aan de Spelen van Beijing was de 
enorme belangstelling, met iedere dag volle stadions. Ook de media-aandacht voor het 
Nederlands Paralympisch Team was groot en aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 

eerdere Paralympische Spelen. Dit was met name te danken aan de dagelijkse uitzen-
dingen van de NOS. De avonduitzendingen haalden – prime time - tussen de 200.000 
en 400.000 kijkers. Op zaterdag 13 september haalde de uitzending een marktaandeel 
van 11,5%. Nederland heeft de afgelopen twaalf jaar een enorm trackrecord opgebouwd 

wat betreft het organiseren van EK’s (3) en WK’s (16) in de belangrijkste paralympische 
sporten, o.a. rolstoelbasketbal en atletiek.
 

Doelstellingen voor 2016
In een sportland op olympisch niveau sporten gehandicapten op grote schaal dicht-
bij huis en bij reguliere sportverenigingen. Sporters en sportaanbieders weten elkaar 
via www.G-sport.nl en via speciale sportadviseurs bij gemeenten en zorginstellingen 
gemakkelijk te vinden en zijn op de hoogte van het feit dat gehandicaptensport soms 
wat extra’s vraagt. Reguliere sporters kijken niet meer vreemd op van gehandicapte 
medesporters en beschouwen een G-team32 als een van de vele teams van de vereniging. 
Talenten met een handicap worden gescout tijdens paralympische intake-dagen en door-
lopen speciale talentontwikkelingsprogramma’s. Topsporters met een handicap vertellen 
op scholen over hun inspanningen om succesvol te zijn en organiseren kennismakings- 
lessen en clinics. Leerlingen op hun beurt doorlopen maatschappelijke stages bij evene-

menten voor de gehandicaptensport. Coaches werken wisselend in de reguliere en in de 
aangepaste sport en wisselen ervaringen en ‘best practices’ uit. In de media heeft de 
gehandicaptensport eigen sites, programma’s en zenders. Medailles, finaleplaatsen en 
bijzondere prestaties van topsporters met een handicap maken Nederland als sportieve 
samenleving compleet. 

Voor de gehandicaptensport zijn voor 2016 de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. In 2016 is de sportparticipatie van gehandicapten toegenomen van gemiddeld 

55% tot gemiddeld 70%.
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Figuur 6.9
Sportdeelname en lidmaatschap van sportverenigingen, naar mate van lichamelijke handicap,  

in procenten van de bevolking van 6 jaar en ouder, 2007. 
Bron: SCP (AVO 2007), geciteerd in Van Lindert et al. 2008
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31 Atletiek: Pieter Gruijters (speerwerpen F55/56); 
rolstoeltennis: Esther Vergeer (vrouwenenkelspel), 
Korie Homan en Sharon Walraven (vrouwendubbelspel); 
zwemmen: Mirjam de Koning (50 meter vrije slag, S6), 
Mirjam de Koning (100 meter rugslag, S6).

32 G-team is het begrip voor een team bestaande uit 
sporters met een handicap.
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Te downloaden op www.nocnsf.nl
- Uitwerking van de bouwsteen maatschappelijke betekenis in het kader van het 

Olympisch Plan 2028 (Van Eekeren 2007)
- De maatschappelijke betekenis van sport. Presentatie expert meeting  

(Van Bottenburg 2008)
- Visiedocument ‘De maatschappelijke waarde van sport’ (NOC*NSF 2008b)

6.7 Gehandicaptensport

Plezier beleven aan sport is niet voorbehouden aan mensen van wie lichaam en geest 
de perfecte condities vormen om succesvol te zijn. Iedereen kan op zijn eigen niveau 
excelleren. De pracht van sport is dat het mensen in staat stelt ondanks hun beperkin-
gen de strijd aan te gaan met zichzelf en met anderen en op te gaan in het spel van 
de sport. Mensen met een handicap hebben te maken met beperkingen: lichamelijk dan 
wel geestelijk. Sport op olympisch niveau belemmert mensen met een handicap niet om 
te participeren. En participeren betekent dan: actief zijn in de reguliere of aangepaste 
amateursport, de ruimte en de mogelijkheden hebben om talenten te ontwikkelen en 
als topsporter te presteren voor de ogen van toegestroomde media en een belangstel-

lend, trots publiek. Inherent aan het Olympisch Plan wordt dan ook geïnvesteerd in de 
infrastructuur rondom gehandicaptensport. Alle hiervoor genoemde bouwstenen raken 
ook de gehandicaptensport, maar die is meer dan een optelsom van zes bouwstenen en 
vergt een eigen aanpak. 
 
Gehandicaptensport in 2008 
De gehandicaptensport is bij ruim dertig sportbonden geïntegreerd. Dat houdt in dat 
gehandicapte sporters zijn aangesloten bij een geïntegreerde bond en bij een reguliere 
sportvereniging kunnen sporten. De sportdeelname van mensen met een handicap is 
de afgelopen jaren gegroeid. Desondanks zijn de verschillen in sportdeelname tussen 
mensen met en zonder een handicap nog groot. Van de Nederlanders met een matige of 
ernstige handicap doet 41% aan sport; van die met een lichte handicap 69% (figuur 6.9 
- Van Lindert et al. 2008). Groter nog zijn de verschillen naar lidmaatschap van sport- 
vereniging of deelname aan trainingen en competities. 



de verschillende spelers in het veld. Verder hebben alle relevante zorginstellingen in 

2016 gekwalificeerde sportbureaus en/of sportcoaches die gehandicapten actief stimu-
leren en begeleiden om te gaan sporten. In 2016 is er een G-sport-zoekmachine die 
vraag en aanbod bij elkaar brengt, niet alleen voor gehandicapten zelf, maar ook voor 
verwijzers. Ook is er een netwerk van G-sportmaatjes gecreëerd; vrijwilligers die – al 
dan niet binnen een georganiseerd verband - gaan sporten met gehandicapte sporters 

die dat nodig hebben of dat graag willen.

Topsport en talentontwikkeling

Om de top 10-ambitie te realiseren, wordt vooral geïnvesteerd in talentontwikkeling.  

In de gehandicaptensport is het aanbod van talentvolle sporters met ambitie en 
mogelijkheden om door te dringen tot topsport geringer dan in de valide sport. Veelal 
ontbreekt er een brede en stevige structuur van breedtesport of competitie en is er 

nauwelijks sprake van een ‘vanzelfsprekende’ doorstroom naar topsport. Talenten worden 
met een gerichte en gestructureerde aanpak gescout. Via professionele maatwerkbege-
leiding en geïntensiveerde topsportprogramma’s kunnen zij zich ontwikkelen tot  
paralympisch top 10-niveau. In 2016 zijn alle talentontwikkelingsprogramma’s gecertifi-
ceerd volgens de eisen van NOC*NSF en VWS.

NOC*NSF wil samen met de betrokken bonden vier keer per jaar paralympische intake- 
dagen organiseren. Tijdens een intakedag wordt een sporter getest op zijn/haar 
geschiktheid/mogelijkheden voor meerdere sporten. Tegelijkertijd wordt per sport een 
voorlopige classificatie afgegeven. Een talentvolle sporter kan na het scoutmoment in 
de ‘fast track’ worden geplaatst. Voor het samenstellen van individuele maatwerkpro-
gramma’s ontwikkelen NOC*NSF en sportbonden een stappenplan. 

Deskundigheid en ervaring van coaches is een belangrijke factor in succes van de para-
lympische sporter. Daarom worden meer paralympische coaches gestimuleerd om gebruik 
te gaan maken van de hoogste opleidingstrajecten, zoals Mastercoach en TopCoach 5. 
Via collectieve diensten moet er bovendien meer specifieke ondersteunende kennis voor 

coaches beschikbaar komen. Kennisuitwisseling wordt bevorderd en regelmatig geagen- 
deerd door coaches en sporters deel te laten nemen aan programma’s binnen de regu-
liere sport (en omgekeerd). 

Evenementen

Nederland wil haar koppositie bij het organiseren van evenementen handhaven. 
Om meer evenementen binnen te halen, wordt eraan gewerkt om Nederland op het 
hoogste bestuurlijke niveau vertegenwoordigd te krijgen bij het Internationaal 
Paralympisch Comité en het Europees Paralympisch Comité. Verder verdient vooral de 
toegankelijkheid van hotelaccommodaties en topsportaccommodaties (voor deelnem-
ers en bezoekers) de aandacht. In de periode 2010-2016 wil Nederland elk jaar een 
internationaal aansprekend kampioenschap organiseren en daarnaast het initiatief 
nemen om vanaf 2014 elke vier jaar Europese Jeugd Paralympische Spelen plaats te 
laten vinden. Daarnaast is het streven om NK’s voor gehandicapten te koppelen aan 
de reguliere NK’s. 

Media-aandacht

Om meer media-aandacht te genereren, wordt gewerkt aan beeldvorming, bewustwor-

ding en gedragsverandering. Toeschouwers en televisiekijkers moeten worden ‘gepakt’ 
door de gehandicaptensport in het algemeen en paralympische prestaties in het bij-

zonder. Dit kan alleen als alle kanten van de gehandicaptensport goed worden belicht.  
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2. Het Nederlands Paralympisch Team bezet structureel een plek binnen de top 25 
en op de lange termijn een top 10-positie. In 2016 heeft het Nederlands Paralym-

pisch Team een plaats bij de top 16 bereikt.
3. In de periode 2010-2016 wordt ieder jaar één aansprekend topsportevenement 

voor gehandicapten georganiseerd.
4. In 2016 wordt er zeer frequent (crossmediaal) over gehandicaptensport gecom-

municeerd. In de media heeft gehandicaptensport een duidelijke plaats verwor-
ven, zowel in sport- als in bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke of educatieve 
programma’s. 

5. In 2016 zijn het Nederlands Paralympisch Team en de paralympische sport 

aantrekkelijk voor partners als marketingtool. Partners en suppliers verbinden zich 
vanzelfsprekend aan het Nederlands Paralympisch Team; het aantal bedrijven dat 
paralympische sporters sponsort, is verdubbeld.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak33 concentreert zich op de volgende vier thema’s:
1. Sportdeelname
2. Topsport en talentontwikkeling
3. Evenementen
4. Media-aandacht

Sportdeelname

Mede via speciaal onderwijs, revalidatiecentra, woon- en dagvoorzieningen worden 
gehandicapten in hun eigen omgeving gestimuleerd om te gaan sporten en worden zij 
in contact gebracht met het aanbod bij sportverenigingen. Een ketenbenadering is es-
sentieel om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. 

In 2016 is elke school voor speciaal onderwijs betrokken bij het project ‘Special  
Heroes’34 en heeft minimaal drie sportverenigingen aan zich gebonden. Om de acti-
viteiten rondom dit project goed te begeleiden en te borgen zijn er tegen die  
tijd 100 combinatiefunctionarissen aangesteld. In 2016 heeft elke grote gemeente in 
Nederland structureel beleid ter stimulering van een actieve leefstijl en sport en bewe-
gen voor inwoners met een handicap. Grotere gemeenten hebben daarvoor bijvoorbeeld 
een Bureau Sport opgericht met een consulent of coördinator gehandicaptensport. Deze 
fungeert als spin in het web tussen de lokale partners. Zo is er een betere regie tussen 

33 De analyse en de latere keuzes voor een plan van 
aanpak zijn gebaseerd op het deelname-onderzoek van 
‘Onbeperkt sportief’ (Van Lindert et al. 2008). Verder 
vond in Beijing een eerste expertmeeting over dit 
thema plaats. De bouwstenen Sportwaarden en Maat-
schappelijke thema’s zijn in het plan van aanpak niet 
expliciet genoemd, omdat die voor gehandicaptensport 
niet anders zijn dan in de reguliere sport.

34 Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma 
voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs.



Dit vraagt onder meer om een duidelijke en beeldende uitleg van het classificatiesys-

teem. Ook is het belangrijk dat de sporter en zijn handicap op een juiste manier in 
beeld worden gebracht. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor oud-sporters en 
coaches, bijvoorbeeld in de rol van presentator of bij het doorgeven van kennis aan 
belangstellenden. Een belangrijk informatiemiddel is een website of community met 
speciale aandacht voor gehandicaptensport. Ook bonden moeten specifiek aandacht aan 
gehandicaptensport besteden en hun mediabeleid afstemmen op dat van NOC*NSF.

Relatie met aanpalend beleid
Het beleid bouwt voort op het gezamenlijk programma ‘Gehandicaptensport 2008-
2012’, zoals dat recent is opgesteld door NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. 
Het Olympisch Plan 2028 moet voor een verdieping en intensivering van een aantal 
onderdelen uit dit programma zorgen, bijvoorbeeld wat betreft talentherkenning en 

–ontwikkeling. 

Belangrijkste activiteiten 2009
- Vanuit de succesvolle ervaringen met de pilot in Arnhem, wordt ‘Special  

Heroes’ uitgerold binnen andere regio’s en ook met andere doelgroepen. 
- Er wordt een structuur opgezet om revalidatiecentra actief te betrekken 
 bij talentherkenning en –ontwikkeling.

Potentiële samenwerkingspartners
- Sportbonden en verenigingen.
- Ministeries, waaronder VWS en OC&W.
- Gemeenten en Olympische netwerken.
- Opleidingsinstituten en speciaal onderwijs.
- Revalidatiecentra, zorginstellingen, medici en paramedici. 
- Brancheorganisaties revalidatie en gehandicaptenzorg. 

Te downloaden op www.nocnsf.nl
- Programma Gehandicaptensport 2008-2012 (NOC*NSF / Gehandicaptensport  

Nederland 2008) 
- Onbeperkt sportief. Sportdeelname van mensen met een handicap 
 (Van Lindert et al. 2008)
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7.  rEndEmEnt 
En invEstEringEn

‘Nederland heeft goede organisatoren, een prima  
infrastructuur en voorzieningen. De Spelen zijn dus in ons land  

te organiseren en kunnen een belangrijke  
economische impuls geven.’  

Harm Kuipers, hoogleraar bewegingswetenschappen, oud-topschaatser 



Onderhoudskosten zijn opgenomen voor zover zij betrekking hebben op de  

periode 2009-2016;
- Er is uitgegaan van een algemeen geldend btw-tarief van 19%. In de sport 

gelden - afhankelijk van de situatie - diverse tarieven. Voorzichtigheidshalve is 

ervoor gekozen steeds het maximale tarief te hanteren, met uitzondering van de 
kostenposten ‘kader’ (salarissen) en ’accommodaties’. Voor deze beide posten is 
een samengesteld btw-tarief gehanteerd van 3,8 respectievelijk 3 procent3;

- Waar het OP-sportdeel leidt tot een stijging van de vraag naar ‘privaat sportaan-
bod’ (fitness, squash, golf, paardrijden, et cetera), is aangenomen dat sporton-
dernemers de daarvoor noodzakelijke investeringen en kosten dragen. Daarbij gaat 
het om de bouw van de benodigde accommodaties en het aanstellen van person-
eel. Met andere woorden: als het OP-sportdeel zorgt voor extra golfers, zorgt de 
markt voor de benodigde golfbanen. De realisatie van privaat sportaanbod vergt 
vanuit het OP-sportdeel dan ook nauwelijks (financiële) bemoeienis. De private kos- 
ten worden daarom buiten de financieringsopgave van het OP-sportdeel gelaten;

- De financieringsopgave van het OP-sportdeel is vastgesteld door Nederland 

zonder OP-sportdeel (autonome ontwikkeling) te vergelijken met de situatie 
waarin alle doelstellingen van het OP worden gerealiseerd. Hier is de aanname 
dat de gekozen interventies daadwerkelijk tot die situatie leiden. 

Op basis van bovenstaande aannames4 vergen de geplande activiteiten binnen de 
zes bouwstenen en in de gehandicaptensport een gezamenlijke (publieke én private) 
investering van minimaal € 95 miljoen in 2009 tot maximaal € 1.100 miljoen in 2016, 
inclusief btw. Zien we af van het private deel, dan resteert een financieringsopgave 
van tussen de € 90 miljoen in 2009 tot maximaal € 800 miljoen in 2016, inclusief btw 

(zie figuur 7.1).

De grootste kostenposten bevinden zich binnen de bouwsteen Sportontwikkeling.  
Die betreffen het realiseren van extra benodigde accommodaties en de salariskosten 
van extra (betaald) kader om de nieuwe sporters en bewegers adequaat te begeleiden. 
Voor langlopende projecten als deze is het gebruikelijk om toekomstige inkomsten en 
uitgaven terug te rekenen naar een en hetzelfde moment. Immers, door inflatie en ri-
sico-afwegingen is geld in de toekomst minder waard dan nu. Dit kan gevolgen hebben 

als de kosten van een project in belangrijke mate voorafgaan aan het moment waarop 
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Figuur 7.1 
Jaarlijkse benodigde investeringen in Olympisch Plan 

(excl. private investeringen)
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3  Over salarissen wordt geen btw betaald. Naar 
verwachting is er echter ook sprake van inhuur van 
externen. Die berekenen in de regel wel btw. Als aan-
name is 20% inhuur gehanteerd. Tegen 19% betekent 
dat 3,8% btw over de hele kostenpost ‘kader’. Accom-
modaties waarin btw-belaste activiteiten plaatsvinden, 
zijn vrijgesteld van btw. Dit zal echter niet voor alle 
accommodaties gelden. Als aanname wordt 3% btw over 
de gehele kostenpost gehanteerd. 

4  Aan de hand van aannames en kengetallen is een 
inschatting gemaakt van de benodigde investeringen. 
Daarbij is steeds geprobeerd de best mogelijke en 
meest recente inzichten toe te passen. Het Olym-
pisch Plan is echter een dynamisch programma. Het 
wordt continu aangescherpt aan de hand van nieuwe 
inzichten en prioriteiten die volgen uit het maatschap-
pelijk debat over de richting en inhoud van het plan. 
Bovendien leidt aanvullend onderzoek tot betere 
inzichten die tot aanpassing van de berekeningen 
leiden. Dit betekent dat de gepresenteerde cijfers geen 
absolute waarheid vertegenwoordigen, maar meer een 
richtinggevende status hebben.

In hoofdstuk 6 zijn zes bouwstenen benoemd voor het beleid om van Nederland een 
sportland op olympisch niveau te maken. Daarnaast zijn we ingegaan op de gehandi-
captensport. Steeds zijn doelstellingen geformuleerd, plannen van aanpak opgesteld en 
benodigde investeringen gecalculeerd. Al deze activiteiten samen vormen het Olympisch 

Plan van de sport (in het vervolg aangeduid met Olympisch Plan of OP-sportdeel). In dit 
hoofdstuk gaan we specifiek in op de financiële en maatschappelijke aspecten van het 
OP-sportdeel. In paragraaf 7.1 kijken we nog eenmaal naar de financieringseis voor de 
periode 2009-2016, de periode om de gestelde doelen te bereiken. Vervolgens bieden 
we inzicht in het maatschappelijk rendement van de voorziene investeringen. 

Een deel van de kosten van de activiteiten valt onder het reguliere beleid van de uit-
voerende partners. Daarbij valt te denken aan preventieprojecten, onderwijsprojecten 
of wijkprojecten. Per activiteit bepalen de partners of deze aansluit bij hun beleid en of 

die zinvol is.

Om op een gestructureerde manier alle relevante kosten en baten af te wegen, is voor 
het Olympisch Plan bij wijze van experiment een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA) uitgevoerd. Zo’n MKBA is standaardvereiste bij grote infrastructurele investe-
ringsprojecten, maar kent nog nauwelijks toepassing bij complexe maatschappelijke 
(gedrags)interventies zoals het Olympisch Plan1. In paragraaf 7.2 leggen we de systema-
tiek van deze analyse uit. In de paragrafen 7.3 en 7.4 presenteren we achtereenvolgens 

de kosten en de baten.

7.1 Financieringsopgave 2009-2016

Het Olympisch Plan (OP) is een ambitieus plan, dat een duidelijke niveauverandering 
van de sportdeelname, de sportbeleving en de sportinfrastructuur beoogt. Een dergelijk 
plan vergt forse investeringen2. Deze investeringen betreffen geplande activiteiten en 
bijkomende kosten t.b.v. de sportdeelname, de sportbeleving en de sportinfrastructuur 
Voorbeelden van activiteitgerelateerde kostenposten zijn de bouw van benodigde sport-
accommodaties, extra stipendia voor topsporters en voorziene voorlichtingscampagnes. 

Voorbeelden van bijkomende kosten zijn de dekking van eventuele jaarlijkse exploita-
tietekorten van de bijgebouwde sportaccommodaties of het jaarlijks onderhoud aan IT-
systemen en databases die in het kader van het OP-sportdeel worden ontwikkeld. Voor 
het vaststellen van de totale kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de financieringsopgave is uitsluitend gekeken naar de periode 2009-2016.  
Kosten die samenhangen met het OP-sportdeel en ná deze periode vallen, zijn buiten 
beschouwing gelaten. Ze zijn wel opgenomen in de MKBA (paragrafen 7.2-7.4).

- Alle kosten van een activiteit vallen in het jaar waarin de interventie plaatsvindt. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat de kosten van het bouwen van een sportaccom-
modatie in één jaar worden genomen, en niet worden uitgesmeerd over meerdere 
(hypotheek)jaren. We gaan er feitelijk vanuit dat de benodigde middelen steeds 
direct beschikbaar zijn en er geen leningen nodig zijn.

- Waar relevant zijn bij activiteiten ook onderhoudskosten vastgesteld. Dit zijn 

jaarlijkse kosten die nodig zijn om de al gedane investering blijvend te laten 
renderen. Afhankelijk van het type activiteit zijn de jaarlijkse onderhoudskosten 
geraamd op 1, 5 of 15 procent van het totale uitstaande investeringsbedrag. 
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1   NOC*NSF is zich bewust van het experimentele 
karakter van de uitgevoerde MKBA. Bij de analyse is 
geprobeerd steeds de best mogelijke aannames en 
kengetallen te hanteren. Dit op basis van wetenschap-
pelijke studies en in overleg met externe deskundigen. 
Desondanks valt de analyse op sommige onderdelen 
zeker nog aan te scherpen. NOC*NSF wil hiertoe de 
komende periode graag overleggen met relevante par-
tijen. Na afronding van deze gesprekken en eventuele 
aanpassingen worden de uitkomsten van de MKBA 
beschikbaar gesteld.

2  Gemakshalve spreken wij hier van investeringen. 
Feitelijk worden hierbij ook uitgaven met een kosten-
karakter bedoeld.



eventuele opbrengsten vrijvallen. Om die reden wordt in projecten met een vergelijkbaar 

lange tijdshorizon veelal gewerkt met de Netto Contante Waarde (NCW) van bedragen. 
Daarbij worden alle toekomstige inkomsten of uitgaven omgerekend naar de waarden op 
dit moment5. Inclusief de investeringen in het private deel van de sportmarkt komt de 
NCW van het OP-sportdeel voor de periode 2009-2016 uit op ca. € 500 miljoen per jaar. 
Ongeveer een kwart van deze kosten (NCW ca. € 125 miljoen) heeft betrekking op het 

private deel van de sportmarkt. De resterende financieringsopgave van het OP-sportdeel 
voor de periode 2009-2016 bedraagt daarmee ca. € 375 miljoen per jaar.   

Bouwsteen NCW laag NCW hoog, 
 incl BTW 2009-2016 incl BTW 2009-2016

Bouwsteen Evenementen € 187 € 253
Bouwsteen Maatschappelijke Thema’s € 353 € 477
Bouwsteen Media € 46 € 62
Bouwsteen Sportontwikkeling € 1.657 € 2.241
Bouwsteen Sportwaarden € 48 € 64
Bouwsteen Topsport € 254 € 344
Gehandicaptensport € 62 € 84

Totaal privaat € 848 € 1.148

Totaal bouwstenen excl. privaat € 2.607 € 3.525
Totaal bouwstenen incl. privaat € 3.455 € 4.673

 

7.2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse

In de vorige paragraaf is een beeld geschetst van de bedragen die nodig zijn om ge-
durende de looptijd van het Olympisch Plan alle geplande activiteiten te realiseren.  
In deze paragraaf kiezen we een breder perspectief en brengen we naast de kosten 
ook de baten van het Olympisch Plan in beeld. Daarbij beperken we ons niet tot de 
planperiode, maar kijken we ook verder in de tijd. Immers, veel van de voordelen van 
het OP-sportdeel doen zich ook na afloop van de transitieperiode voor. Zo zorgt het OP-
sportdeel ervoor dat de Nederlandse bevolking in 2016 sportiever (lees: gezonder, pro-
ductiever) is dan in 2009. Van die verbetering plukken we ook na 2016 nog de vruchten. 

De meeste van deze baten zijn maatschappelijke baten, in de zin dat ze niet terug-
komen in de financiële overzichten van bedrijven of organisaties. Ze leveren eerder  
een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Veel van deze baten zijn imma-
terieel. Dat wil zeggen dat zij niet of nauwelijks in harde cijfers zijn uit te drukken, laat 
staan financieel te waarderen. Gelukkig kunnen ambtenaren en politici - als ‘managers’ 
van ons maatschappelijk belang - over het algemeen prima uit de voeten met dergelijke 

‘vage’ baten. Zij maken regelmatig politieke afwegingen tussen ‘zachte’,  
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Figuur 7.2  
Netto Contante Waarde kosten Olympisch Plan per bouw-

steen met onzekerheidsmarge +/-15% (x mln euro)

5 Voor het berekenen van de netto contante waarde 
(NCW) is een discontovoet gehanteerd van 5,5% 
(2,5% plus risico-opslag), zoals voorgeschreven in de 
overheidsrichtlijnen voor maatschappelijke kosten- 
en batenanalyses. Voor nadere informatie: www.
rijkswaterstaat.nl/dvs/themas/leefbaarheid/economie/
see/producten/nieuwsbrief3/artikel2.jsp en Persbericht 
Ministerraad 2 maart 2007 over verlaging discontovoet
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- In de MKBA worden vooral maatschappelijke kosten en baten meegenomen die een 

min of meer directe samenhang met het OP-sportdeel kennen (eerste orde-effect-
en). Tweede orde-effecten, die weer een gevolg zijn van de eerste orde-effecten, 
zijn vanwege de toenemende onzekerheid buiten beschouwing gebleven. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de extra consumptie-effecten of betalingen van ziektekostenpre-
mie, die uit de toenemende levensverwachting kunnen volgen. 

- In de MKBA maken we geen onderscheid tussen publieke en private kosten en 

investeringen.
- Voorzichtigheidshalve presenteren we alle kosten inclusief btw. Alle baten zijn 

exclusief btw.

7.3 Maatschappelijke kosten

Mogelijke aanvullende maatschappelijke kosten voor het OP-sportdeel voor de periode 
2009-2025 zijn:

Stijging kosten sportblessures 
Een stijging van de sportparticipatie leidt tot een toename van het aantal sportbles-
sures en de hiermee samenhangende kosten. We beperken ons tot de extra medische 
kosten. De extra verzuimdagen door sportblessures zijn al verdisconteerd in de verzuim-
reductie (zie paragraaf 7.4). 

Stijging gemiddelde zorgkosten 
Een sportende burger is gezonder dan een inactieve burger, maar kent in zijn of haar 
leven gemiddeld hogere zorgkosten. Dit zit hem in de toename van de levensverwach-
ting. De jaarlijkse gezondheidskosten van een sportende, gezonde burger zijn lager dan 
die van een inactieve burger. Echter, de sporter leeft langer en overlijdt bovendien aan 

andere (duurdere) aandoeningen dan zijn inactieve medemens.  

Stijging operationele kosten topsportevenementen
Het OP-sportdeel leidt tot een stijging van het aantal WK’s en EK’s in ons land. Om deze 
evenementen daadwerkelijk te organiseren, zijn extra middelen nodig. 

Met behulp van beschikbare kengetallen en relevante aannames is in de MKBA de om-
vang van elke kostenpost in de periode 2009-2025 vastgesteld.  

7.4 Maatschappelijke baten

In figuur 7.3 zijn negen terreinen geïdentificeerd waarop de activiteiten van het  
Olympisch Plan een positief effect zullen hebben. Deze baten variëren van een stijging 
van de productiviteit (door daling van het ziekteverzuim) tot een besparing op de uit-
gave van sociale cohesie. NOC*NSF is zich ervan bewust dat de causaliteit tussen ‘meer 
bewegen’ en de veronderstelde effecten niet altijd onomstotelijk vast staat, laat staan 
dat dit geldt voor de kracht van de causaliteit7. Bovendien zijn voor sommige aspecten 
überhaupt nog onvoldoende (kwantitatieve) inzichten beschikbaar.  

Hierin zit het experimentele karakter van deze MKBA. Om toch tot richtinggevende 
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niet te kwantificeren effecten (veiligheid, gezondheid) en ‘harde’ kosten. Denk bij- 
voorbeeld aan de uitgaven aan onze dijken, onze defensiemacht en ons onderwijs. 
Desondanks zien besluitvormers toch graag een integrale, financieel-economische afwe-

ging. In een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse6 wordt geprobeerd alle 
relevante kosten en baten zo goed mogelijk in geld uit te drukken.

Ook voor het OP-sportdeel is bij wijze van proef een MKBA uitgevoerd. Daarbij zijn alle 
maatschappelijke kosten en baten van het plan in ogenschouw genomen. Om duurzaam 
van de voordelen van het OP-sportdeel te profiteren, is het van groot belang dat het 
olympisch niveau ook ná 2016 wordt vastgehouden. Als de bereikte verbetering niet 
actief wordt onderhouden, dreigt terugval naar het niveau van 2009 en daarmee het 
verlies van de toekomstige baten. Met het onderhouden van de nieuwe situatie zijn 
uiteraard ook extra kosten gemoeid. Daarbij gaat het om het (gedeeltelijk) doorlopen 
van de interventiekosten (bijvoorbeeld de salarissen van het extra aangestelde kader), 
maar ook om enkele aanvullende kosten. Naast de baten zijn ook deze extra kosten 
opgenomen in de MKBA. Figuur 7.3 geeft een beeld van de belangrijkste aanvullende 
kosten en baten binnen de MKBA.

Bij het opstellen van de MKBA zijn verder de volgende aanvullende uitgangspunten 
gehanteerd:
- De MKBA heeft betrekking op de periode 2009-2025. Voor de interventies is een 

inschatting gemaakt van de uitgaven die nodig zijn om het in 2016 gerealiseerde 

niveau vanaf 2017 vast te houden. 
- Zoals gebruikelijk bij MKBA-excercities hanteren wij in het laatste jaar van onze 

analyses bij zowel de kosten- als de batenprognoses een zogenaamde ‘slotterm’ 
(jaarbedrag-/discontovoet). Daarmee zijn ook de financiële consequenties in de 
periode na 2025 in de berekeningen meegenomen.

- Binnen de MKBA worden investeringen uitgesmeerd over de levensduur van een 

activiteit of object. Ook wordt een opwaartse investeringscorrectie toegepast 
onder de aanname dat alle uitgaven extern moeten worden gefinancierd (lees: er 
moet geld worden geleend). Dit alles geldt niet voor personele kosten.

- De maatschappelijke baten van het OP-sportdeel zijn vaak niet eenduidig toe te 

wijzen aan één van de interventies of bouwstenen. De meeste effecten vloeien 
voort uit de integrale benadering van het OP-sportdeel. In tegenstelling tot de 
maatschappelijke kosten presenteren we de baten dan ook niet volgens de bouw-

steenindeling, maar op individuele basis.
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6 De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
is een integraal afwegingsinstrument dat alle huidige 
en toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen 
van een project tegen elkaar afweegt door ze zoveel 
mogelijk in geld uit te drukken. Omdat het de voor- en 
nadelen voor alle betrokkenen - overheid, bedrijven en 
burgers - in beeld brengt, is de MKBA sectoroverschrij-
dend. Om de uitvoering van MKBA’s te standaardiseren 
is de zogenaamde OEI-richtlijn opgesteld (http://www.
verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/aanleg_onder-
houd/ overzicht_effecten_infrastructuur/leidraad_oei/). 
Deze richtlijn is ook bij de MKBA van het OP toegepast.  

7 Voorbeeld: een sportende populatie kent in de 
regel een hogere levensverwachting dan een niet-spor-
tende populatie. Dit leidt tot de causaliteitsgedachte 
dat meer sporten leidt tot gezonder en langer leven. 
Voor een deel van de bevolking (bijvoorbeeld bij 
chronisch zieken) ligt de relatie wellicht andersom: 
hun ‘ongezondheid’ maakt sporten wellicht onmogelijk. 

Baten Aanvullende kosten

Stijging gemiddelde levensverwachting Stijging kosten sportblessures
Daling ziekteverzuim (stijging  productiviteit) Stijging gemiddelde zorgkosten
Daling reguliere uitgaven sociale cohesie Stijging operationele kosten topsportevenementen

Daling reistijd en brandstofkosten

Daling zorgkosten specifieke inactiviteitsaandoeningen
Stijging huizenprijzen
Daling schooluitval

Toename operationele baten topsportevenementen
Toename opbrengsten media-initiatieven

Figuur 7.3 
Mogelijke aanvullende kosten en baten MKBA 



maar door diverse lichamelijke of geestelijke factoren niet of nauwelijks productief is. 

Onderzoek in Amerika wijst uit dat presenteeism goed kan zijn voor ca. 70% van het 
totale verzuim (Stewart et al. 2003, geciteerd in Levin-Epstein 2005) De impact van 
presenteeism is dus 2,5 maal zo groot als die van absenteeism. De arbeidsmarktsituatie 
in Amerika is echter nadrukkelijk anders. Een Amerikaan meldt zich niet snel ziek. In 
ons land zal het aandeel presenteeism naar verwachting aanzienlijk lager liggen. Cijfers 

ontbreken echter. Voorzichtigheidshalve gaan wij er vanuit dat het presenteeism-effect 
in ons land gelijk is aan het absenteeism. Daarnaast gaan we er vanuit dat lichamelijke 
activiteit - analoog aan absenteeism - ook bij presenteeism leidt tot een daling van het 
verzuim en dus een stijging van de productiviteit. We hanteren dezelfde effectmaat:  

25 dagen in vier jaar voor werknemers die vanuit inactiviteit naar normactiviteit gaan 
en de helft voor degenen die semi-actief worden. Met behulp van de gemiddelde bruto 
toegevoegde waarde per werkdag kunnen we de waarde van deze extra productie  

inschatten. Modelberekeningen wijzen uit dat de productiviteitswinst in de periode 
2009-2016 tussen de 2 en 3 miljard euro kan uitkomen. 

Besparing uitgaven aan sociale cohesie
Het OP heeft diverse interventies die specifiek gericht zijn op het bevorderen van 
sociale cohesie door sport. Onderzoek toont aan dat sport hiervoor een zeer goed 
instrument is. Bij gebrek aan onderzoek lijkt de economische waardering van dit 
maatschappelijke effect alleen mogelijk via een indirecte benadering. Die is als volgt. 
Uit inventarisatie blijkt dat diverse partijen in ons land jaarlijks circa 42 miljard euro 
uitgeven aan maatregelen die in zekere mate verbonden zijn met het bevorderen van de 
sociale cohesie9. Het Rijk neemt hiervan 23,5 miljard voor haar rekening, de gemeenten 
naar schatting ruim 16 miljard, provincies 1,5 miljard en bedrijfsleven en particulieren 
0,5 miljard. Gezien de sterke invloed van sport op sociale cohesie valt te verwachten 
dat het OP een deel van de beoogde beleidsdoelstellingen van de genoemde partijen 
dichterbij brengt. Wij nemen een bijdrage van 0,1 procent (2009), oplopend naar 0,75 
procent (2016) als uitgangspunt. Dat betekent dat het OP kan leiden tot een besparing 
van 0,75 procent op de huidige uitgaven ten behoeve van cohesiebevordering. 

Daling zorgkosten specifieke aandoeningen
Voor een aantal ‘ernstige’ aandoeningen staat min of meer vast dat zij een sterke 

samenhang hebben met lichamelijke inactiviteit (zie ook hoofdstuk 2). Met de behan-
deling van deze aandoeningen is jaarlijks bijna 6 miljard euro gemoeid (RIVM). Deze 
kosten zullen tot 2025 naar verwachting met zo’n 30-40% toenemen (zie ook hoofd-
stuk 2). Voor een aantal van deze aandoeningen staat vast in welke mate inactiviteit 
daarvoor verantwoordelijk is. Gezondheidsbevordering door sport is het tweede thema 
waarvoor het OP specifieke interventies voorziet. Door het terugdringen van de inactiv-
iteit in ons land kan het OP een besparing op de kosten van deze aandoeningen realis-
eren. Modelberekeningen komen voor de periode 2009-2016 uit op een kostenbesparing 
van ca. 3 miljard euro. Wij gaan er vanuit dat de bewegingswinst onder mensen die aan 
bovengenoemde aandoeningen leiden het gevolg is van doelgroepspecifieke activiteiten, 
en niet van de algemene interventies gericht op het bevorderen van de nationale sport-
participatie. De doelgroepspecifieke bewegingswinst komt dus ‘bovenop’ de algemene 
participatietoename. 

Alle in figuur 7.3 genoemde maatschappelijke baten zijn in de MKBA berekend en 
geconfronteerd met de maatschappelijke kosten. Hiermee is een eerste beeld ontstaan 
van het maatschappelijk rendement van het Olympisch Plan.
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9 Bron: Eigen calculatie NOC*NSF Strategie & beleid.
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inzichten te komen, is steeds geprobeerd via modelberekeningen een zo realistisch 
mogelijke indicatie van omvang en waarde van de baten te geven. Daarbij is in alle 
gevallen gebruik gemaakt van relevante inzichten, cijfers en kengetallen uit (weten-

schappelijke) onderzoeken, aangevuld met zo realistisch mogelijke aannames. Het is 
goed mogelijk dat bespreking van de huidige resultaten nog tot voortschrijdende inzich-
ten en aanpassing van de berekeningen leidt. Na afronding van de gesprekken tussen de 

OP-partners en eventuele aanpassingen worden de uitkomsten van de MKBA beschikbaar 
gesteld. Ter illustratie beschrijven we voor vier terreinen hoe de baten (over de periode 
2009-2025) zijn samengesteld. 

Stijging levensverwachting
Een sportende Nederlander leeft gemiddeld langer dan een inactieve Nederlander.  
De verwachte levensduur van een normactieve8 20-jarige man is 3,4 jaar langer dan 
die van een inactieve 20-jarige. Dit geldt ook – maar uiteraard in mindere mate - voor 
een semi-actieve Nederlander (RIVM 2006). Neemt de sportparticipatie toe, dan zal het 
aandeel semi-actieve en normactieve Nederlanders ook toenemen. Hierdoor worden extra 
levensjaren gewonnen. Het gaat daarbij deels om gezonde en deels om ongezonde extra 
levensjaren. Onderzoek toont aan dat de economische waarde van een gezond levensjaar 
ca. € 100.000 is (CPB 2008). Deze waarde valt toe aan de ‘eigenaar’ van het levensjaar, 
de sportende burger. Voor een ongezond levensjaar hanteren we een waarde van  
€ 50.000. 

Productiviteitswinst 
Sportende Nederlanders kennen minder verzuimdagen dan inactieve Nederlanders. 
Onderzoek wijst uit dat sportende werknemers in vier jaar tijd 25 dagen minder verzuim 
kennen dan inactieve werknemers (Van den Heuvel et al. 2003). De toenemende sport-
participatie van de werkende bevolking leidt tot minder verzuim en daarmee een hogere 
jaarlijkse productiviteit. Wij hebben het werkende deel van de nieuwe sportparticipant-
en de hele winst van 25 dagen gegeven. Dit is een overschatting, want naar verwach-

ting gaan zij niet allemaal zo frequent sporten dat ze de hele verzuimwinst incasseren. 
Daartegenover staat dat het OP-sportdeel naar verwachting ook leidt tot een sportin-
tensivering onder werknemers die nu al lichamelijk actief zijn. Deze verzuimreductie 
zit niet in de berekeningen, waardoor hier sprake is van een onderschatting van het 
verzuimeffect. Wij gaan er vanuit dat over- en onderschatting elkaar opheffen. Naast 
‘absenteeism’ (fysieke afwezigheid) is er ook sprake van productieverlies door ‘presen-
teeism’. Presenteeism houdt in dat een werknemer fysiek wel op het werk aanwezig is, 

8 Normactief: 5-7 dagen per week Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB), semi-actief: 1-4 dagen per 
week NNGB, inactief: geen enkele dag van de week NNGB.
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