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Uw brief

Geachte heer Van Praag, Bijlage( n)

Het nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ is op 29 juni 2018 door
VWS, NOCNSF en VSG/VNG ondertekend. Eén van de afspraken die met deze
drie handtekeningen bezegeld werd, is het uitvoeren van “een onderzoek naar de
Organisatie en de financiering van de sport om op basis daarvan te komen tot
scenario’s voor de toekomst”.

De drie strategische partners van het Sportakkoord zijn, in de nazomer van 2018,
in overleg uw raad overeengekomen om dit onderzoek bij de Nederlands
Sportraad te beleggen, gezien uw onafhankelijke positie in het sportspeelveld. Dit
te meer omdat uw raad in haar werkplan 2019 reeds voorzien had in een dergelijk
onderzoek.

Ten behoeve van dit onderzoek hebben VWS, NOC*NSF en VSG/VNG deze
adviesaanvraag opgesteld, die 30 januari 2019 door de bestuurlijke alliantie is
vastgesteld. De bestuurlijke alliantie, bestaande uit de drie partijen, treedt in deze
op als opdrachtgever aan de Nederlandse Sportraad. Zij verzoekt uw raad om de
adviesaanvraag in 2019 ten uitvoer te brengen en de resultaten uiterlijk voor het
zomerreces 2020 te presenteren.

Adviesaanvraag
Het gaat goed met de sport in Nederland. Zowel ten aanzien van de
sportdeelname, de prestaties in de topsport en wat betreft de sportinfrastructuur
behoren we als Nederland tot de wereldtop. Niet voor niets bezoeken andere
landen Nederland met enige regelmatig om de geheimen achter ons sportsucces
te ontdekken. Ingrediënten van dat succes zijn onder meer het grote aantal
vrijwilligers dat actief is in de sport, de grote hoeveelheid sportaccommodaties
die ons land kent, en de hoge formele organisatiegraad van de sport in Nederland.
Maar juist deze ingrediënten kennen ook hun keerzijde. De grote inbreng van
vrijwilligers remt wellicht het loopbaanperspectief en daarmee de
professionalisering van de sport. De meeste sportaccommodaties kunnen niet
break-even geëxploiteerd worden onder meer omdat de bezettingsgraden te laag
zijn. En juist die vele spelregels (afmetingen veld, hoogte van de hal) en
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reglementen (leveringsplicht, verplicht lidmaatschap coach) maken de sport Directoraat-Generaal

infiexibel en werpen drempels op in het faciliteren en beoefenen van sport. Volksgezondheid
Directie Sport

Daarnaast zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen van grote impact op de
sportsector. Nieuwe type sportaanbieders (zoals fitnesscentra) hebben de markt Kenmerk
betreden en het sportaanbod is enorm toegenomen in variëteit. Steeds meer 1487666-187351-s

mensen sporten buiten een verenigingsverband en het aanbod van commercieel
sportaanbod stijgt sterk. De buiten-ruimte wordt steeds meer gezien en benut
als sportaccommodatie waar mensen zelf hun sport organiseren. Het bewustzijn
bij overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven dat sport een
waardevol maatschappelijk instrument is, sterk toegenomen. We zien door onder
andere de explosie aan communicatiekanalen de focus in sponsorships opschuiven
van exposure naar maatschappelijke impact. En ook zijn er ontwikkelingen
rondom het creëren van een geeffaciliteit voor de sport en is de positie van de
Nederlandse Loterij (NLO) aan verandering onderhevig.

Deze (en andere) ontwikkelingen hebben impact op het functioneren van de
sportsector. In dat licht is een onderzoek wenselijk om te analyseren in hoeverre
de huidige structuren en rollen van partijen nog effectief zijn in het veranderende
speelveld.

In het licht van bovenstaande willen we de Nederlandse Sportraad vragen om
zowel voor de topsport als de sportparticipatie:

1. Een plaat te maken van de wijze waarop de huidige sportsector is
georganiseerd. Hoe ziet de sportsector eruit, welke partijen/clusters zijn er actief
en hoe verhouden die zich tot elkaar, hoe is dit in vergelijking met andere landen?

2. Een analyse te maken van de huidige Organisatie van de sportsector. Welke
sterkten en zwakten kenmerkt de huidige Organisatie van de sportsector en met
welke kansen en bedreigingen wordt zij geconfronteerd zowel op lokaal als
landelijk niveau?

3. Een analyse te maken van alle geldstromen (publiek & privaat) in de
sportsector. Welke geidstromen gaan er om in de sport, bij welke organisaties
landen deze en hoe ontwikkelen de geidstromen zich?

4. Scenario’s te schetsen voor een duurzame Organisatie en financiering van de
sport. Hoe kan de sportsector zich op de langere termijn het beste organiseren en
positioneren gezien haar sterkten en zwakten en de kansen en bedreigingen die
op haar af komen en welke rollen kunnen de diverse overheden daarbij spelen?

5. Een advies te geven over welk scenario het meest kansrijk is. Wat adviseert de
Nederlandse Sportraad aan de bestuurlijke alliantie om te gaan doen op basis van
de uitkomsten van dit onderzoek in het licht van de beleidsdoelstellingen zoals
deze staan geformuleerd in het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland ‘?

Pagina 2 van 3



Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vraag u de directie sport
regelmatig op de hoogte te brengen over de voortgang van het traject.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Directoraat-Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport

Kenmerk
1487666-187351-S

Bruno Bruins
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