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Geachte heer Bruins,

Op 28 februari 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen om te adviseren over de
organisatie en financiering in de sport. Met veel plezier neemt de NLsportraad deze
adviesaanvraag in behandeling.

U vraagt de NLsportraad om allereerst de huidige Organisatie en financiering van de
topsport en breedtesport in kaart te brengen. Op basis van deze analyse vraagt u om
scenario’s te schetsen voor een duurzame Organisatie en financiering van de sport en te
adviseren welk scenario het meest kansrijk is.

Voorgenomen advies Organisatie en financiering NLsportraad
Uw adviesaanvraag valt (deels) samen met een voorgenomen advies van de
NLsportraad. De raad is in 2018 gestart met onderzoek naar de organisatie en
financiering van de sport in Nederland. In 2018 heeft de raad besloten om een
brancherapport van de sport te laten maken. Op basis van dit brancherapport zal de
NLsportraad adviseren over het toekomstbestendig houden van de organisatie en
financiering van de Nederlandse sport.

Antwoord in twee delen
U heeft het volgende aan ons gevraagd.

1. Het maken van een plaat van de wijze waarop de huidige sportsector is
georganiseerd. U wil weten hoe de sportsector eruit ziet, welke partijen/clusters
er actief zijn, hoe die zich verhouden tot elkaar en dit is in vergelijking met
andere landen.

2. Het maken van een analyse 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 de sector geconfronteerd zowel op
lokaal als landelijk niveau.

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

4. Het schetsen van scenario’s 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 en welke rollen kunnen de diverse overheden daarbij spelen?

5. Het geven van een advies 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
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beleidsdoelstellingen zoals deze staan geformuleerd in het Sportakkoord Sport
verenigt Nederland’?

Wij zullen het antwoord op uw vragen geven op twee momenten:
1. een antwoord op de eerste drie vragen uit uw aanvraag door middel van het

brancherapport dat de NLsportraad laat opstellen;
2. een antwoord op vragen vier en vijf door middel van het adviestraject dat zal

worden gestart na oplevering van het brancherapport.

De adviezen passen in onze werkzaamheden volgend uit het meerjarig werkprogramma
‘Stip op de horizon ‘2018-2020. Het eerste antwoord kunt u verwachten rond oktober
2019. Het tweede antwoord kunt u verwachten voor het zomerreces van 2020.

Informeren ministerie VWS
De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege voor het kabinet en beide kamers der
Staten-Generaal. De raad hecht sterk aan deze onafhankelijkheid. De opdracht
waarover wordt gesproken in uw brief is in deze context te beschouwen als een
adviesaanvraag. Uiteraard zullen wij gedurende ons traject u, en namens u de directeur-
generaal Volksgezondheid en de directie Sport, op de hoogte houden. Wij zullen in
overleg treden met de directie Sport om goede afstemmingsmomenten te bepalen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Nederlandse Sportraad,

Mariëtte’v’n der Vof
Secretaris
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