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Geachte heer Bruins, 

 

Met genoegen kijk ik terug op onze kennismaking van 18 december jl., waar wij het 

hebben gehad over het sportakkoord, de intensivering van middelen, 

interdepartementale samenwerking en het evenementenbeleid. Naar aanleiding van ons 

gesprek is er inmiddels ook een kennismaking gepland met staatssecretaris Blokhuis in 

verband met de raakvlakken tussen sport en gezondheid in het algemeen en het 

preventieakkoord in het bijzonder. 

 

Ik ben blij met de rol die u heeft toebedacht aan de Nederlandse Sportraad bij de 

totstandkoming van het sportakkoord. De NLsportraad zal steeds aanwezig zijn bij de 

rondetafelgesprekken, in eerste instantie vooral om te luisteren en vragen te stellen.  

In februari zullen wij u een startadvies geven voor het sportakkoord waarbij wij u in ieder 

geval de belangrijkste intersectorale en interdepartementale raakvlakken willen 

meegeven die kansen, maar soms ook knelpunten opleveren voor sport- en de andere 

relevante beleidsterreinen. Later in het proces – waarschijnlijk in mei, gelet op de huidige 

planning – voorzien wij u graag van een eindadvies. 

 

In ons gesprek hebben wij het ook gehad over de intensivering van middelen, met name 

de € 10 miljoen die bedoeld is voor versterking van de sportsector. Wij zijn ervan op de 

hoogte dat de eerste plannen voor de besteding van deze middelen inmiddels worden 

gemaakt door NOC*NSF; deze plannen corresponderen met de huidige beleidsagenda. 

Om een aantal redenen adviseren wij u deze of andere plannen niet vooruitlopend op 

het sportakkoord te omarmen, maar de intensivering van middelen strategisch in te 

zetten: 

• de intensivering van middelen zien wij als een belangrijk instrument bij het afsluiten 

van het sportakkoord; de versterking van de sector is een middel dat gericht kan 

worden ingezet om andere doelen te bereiken (bijvoorbeeld topsport en 

talentontwikkeling of de toegankelijkheid van de sport voor kwetsbare doelgroepen); 

• het nu inzetten van de middelen op een langer lopende beleidsagenda of op 

bestaande plannen schept ontegenzeggelijk een precedent voor de komende jaren; 

• de middelen zouden wat ons betreft vooral een positief effect moeten bewerkstelligen 

op de (lokale) praktijk en moeten landen in het hart van de sport, zodat wordt 

voorkomen dat dit geld besteed wordt aan diverse bestuurslagen, intermediaire 

organen en/of externe partijen. Daarvoor is een goede analyse nodig van de 

knelpunten in de sport (waaronder vitaliteit verenigingen, vrijwilligerstekort, kwaliteit 

kader, aanbod voor mensen met een handicap) en een visie op hoe de sportsector 

het best kan worden versterkt; 
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•  de NLsportraad gaat adviseren over de huidige financiering en organisatie van de 

sport, waarbij nu al duidelijk is dat de ‘governance’ in de georganiseerde sport onder 

druk staat. Wij zullen dit advies uitbrengen gelijktijdig met het eindadvies bij het 

sportakkoord. 

 

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat verschillende sportbonden graag rechtstreekse 

invloed hebben op een programma ter versterking van de sportsector, en dat zij dit 

programma bij voorkeur zien worden uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan. Dit is 

een indicatie dat de georganiseerde sport in de planvorming over de versterking van de 

sector nog geen eenheid vormt. Een reden temeer om de huidige plannen niet 

vooruitlopend op het sportakkoord te omarmen. 

 

Ter verdieping van ons advies over de organisatie en financiering van de sport, de 

advisering over het sportakkoord en de intensivering van middelen (versterking 

sportsector) zal de NLsportraad een uitgebreide gespreksronde houden met 

sportbonden en andere partijen die kennis hebben over of een rol spelen in de 

versterking van de sportsector. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Nederlandse Sportraad,  

       

    
 

 

Michael van Praag, Mariëtte van der Voet, 

voorzitter  secretaris 

 

 

 


