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In 2016 is door uw voorganger de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht, KENMERK

1493737-NLSRvooraleerst voor een periode van vier Jaar. In het Koninklijk Besluit is opgenomen dat de
raad drie jaar na instelling wordt geëvalueerd. Aan deze evaluatie werken wij uiteraard ONDERWERP

Inierne evaluatie NLsportraadgraag mee.
ADRES

Postbus 184Tijdens dagelijkse werkzaamheden en op gezette momenten staan wij zelf ook stil bij het 2501 CD Den Haag
functioneren van de NLsportraad. De NLsportraad is een lerende organisatie.
Eind 2018 hebbende leden van de NLsportraad uitgebreid stilgestaan bij de inhoud, het O 72 73
proces, de impact en de implementatie van de tot dusverre opgeleverde adviezen.
Daarnaast is besproken wat de NLsportraad in de (nabije) toekomst wil bereiken en op ariaat@NLsporaad ni
welke wijze dit kan worden gerealiseerd. De bevindingen hiervan willen wij graag aan u

WEES TEmeegeven. www.nederlandse-sportraad.nl

Nieuw in het sportbestel
In het eerste jaar heeft de NLsportraad veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een
visie en het leggen van contacten met politiek, beleid, wetenschap en praktijk. De
NLsportraad is nieuw in het advies- en in het sportbestel. Inmiddels staat de raad bij
relevante partijen op de kaart.

Sportbrede invalshoek
Medio 2017 heeft de NLsportraad het meerjarig werkprogramma ‘Stip op de horizon’
gepubliceerd. Vanaf dat moment hanteert de NLsportraad een sportbrede invalshoek.
Binnen deze invalshoek blijven sportevenementen een belangrijke focus houden. Met
het ministerie van VWS stemt de NLsportraad het jaarplan en de publicaties af.

Meer impact met adviezen
De NLsportraad heeft tot eind 2018 tien adviezen gegeven: vijf over sportevenementen,
drie over de langetermijnvisie voor sport en twee over actuele vraagstukken. De inhoud
van deze adviezen beoordeelt de raad zelf als goed. De implementatie en daarmee de
impact van de adviezen laten nog te wensen over. Ten behoeve van de effectieve
advisering ontwikkelt de raad zich graag tot autoriteit op het gebied van sport.

Interactie met het veld
De raad streeft ernaar adviezen te geven die betekenis hebben voor zowel beleid als
praktijk. Gaandeweg heeft de NLsportraad daartoe ook een eigen werkwijze ontwikkeld.
De raad levert adviezen af die zoveel mogelijk evidence en practice based zijn. Daarvoor
schakelt de raad de nodige expertise in en is de raad in voortdurende interactie met het
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veld. De NLsportraad werkt samen met kennisinstellingen en andere adviescolleges,
zoals bij het advies Plezier in bewegen.

Beperkte capaciteit
In de periode tot medio 2020 ligt de focus van de raad op uitvoering van het huidige
meerjarige werkprogramma. De capaciteit van raadsleden en secretariaat is net
voldoende om het meerjarig werkprogramma uit te voeren, maar laat weinig ruimte voor
nieuwe adviesaanvragen en externe communicatie. Bij extra adviesaanvragen zal
prioriteitsstelling moeten plaatsvinden. Voor een volgende periode geeft de raad in
overweging de capaciteit van de raadsleden en het secretariaat uit te breiden.

Voor meer toelichting verwijzen wij u graag naar het bijgesloten rapport. Uiteraard zijn
we ook bereid om de bevindingen en conclusies mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

.NEDER
LANDSE
SPORT
RAAD

Namens de Nederlandse Sportraad,

Michael van Pr ag
Voorzitter

Bijlage: De eerste helft, interne evaluatie Nederlandse Sportraad 2016-2018
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