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Voorwoord
// Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Nederlandse Sportraad
(NLsportraad), een jaar waarin veel is gebeurd. Na een zorgvuldige
voorbereiding is de Beoordelingscommissie sportevenementen van start
gegaan. Gaande het jaar heeft de commissie vier subsidieaanvragen
voor evenementen beoordeeld. In het advies Nederland
evenementenland? zijn concrete aanbevelingen gedaan aan de partners
van het sportakkoord om te komen tot een strategische
evenementenkalender. Het adviestraject Organisatie en financiering van
de sport is in 2019 gestart met een ‘foto’ van de Nederlandse sport, het
Brancherapport Sport. Stakeholders en experts zijn en worden bij dit
advies nauw betrokken.
In 2019 is een externe evaluatie van de NLsportraad gedaan,
vooruitlopend op de afloop van de eerste termijn van de raad. De
evaluatie toont aan dat vrijwel alle partijen vinden dat de raad
meerwaarde oplevert voor de sport. Met de positieve reactie van de
minister voor Medische Zorg en Sport bij deze evaluatie zetten we ons in
voor het vervolg. Wij hopen het kabinet, het parlement en de (top)sport in
de komende jaren meerwaarde te blijven brengen.
Michael van Praag,
voorzitter Nederlandse Sportraad
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1.

De Nederlandse Sportraad
1.1

Algemeen

Onder de Kaderwet adviescolleges is op 20 mei 2016 bij Koninklijk Besluit de
Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht. De NLsportraad is een tijdelijk
adviescollege, vooralsnog ingesteld voor een periode van vier jaar. De Nederlandse
Sportraad heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en
ongevraagd te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken.
Waar 2016-2017 de periode was van voorbereiden en oriënteren, het zogenaamde
‘zaaien’, staan de jaren 2018-2020 in het teken van ‘oogsten’. In 2019 heeft de
NLsportraad gewerkt aan de uitvoering van het meerjarig werkprogramma voor de
periode tot en met 2020.1
Veel adviezen van de NLsportraad betreffen evenementen. De werkwijze en criteria van
de beoordelingscommissie sportevenementen zijn vastgesteld en deze commissie heeft
VWS geadviseerd over vier subsidieaanvragen voor sportevenementen die in aanmerking
willen komen voor de categorie ‘internationaal toonaangevend’. 2 In maart publiceerde de
NLsportraad een open brief over de organisatie van de Formule 1 in Nederland3 en in april
het advies Nederland evenementenland?.4 In november volgde het advies Regie op
kennis, advies over de kennisketen van sportevenementen.5 Op het gebied van
sportbeleving bracht de raad in april een essay uit en in november de uitkomsten van een
bevolkingsonderzoek.6
Daarnaast is ook aandacht voor andere onderwerpen. Zo is nazorg gegeven aan het
advies Plezier in bewegen, dat in 2018 is uitgebracht in samenwerking met de
Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).7
Tenslotte is in 2019 gestart met de uitvoering van de adviesaanvraag van de minister voor
Medische Zorg en Sport, mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG), over de toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van de sport.8
Hiervoor is een aparte commissie ingesteld en is gestart met het maken van een ‘foto’ van
de Nederlandse sport: het Brancherapport Sport.9 Kortom: in 2019 is veel werk verzet.

--------1 https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
3
https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/brieven/2019/03/04/index
4 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/adviezen/2019/04/02/nederland-evenementenland
5 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/7/regie-op-kennis
6 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2019/12/05/onderzoek-sportbeleving
7 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/publicaties/2018/09/10/plezier-in-bewegen
8 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/organisatie-en-financiering-van-de-sport
9 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapport-sport
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1.2

Samenstelling NLsportraad

In 2019 bestond de raad uit de volgende leden:
 Michael van Praag (voorzitter), internationaal sportbestuurder;
 Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam;
 Jaap de Groot, sportjournalist;
 Leanne van den Hoek, brigadegeneraal b.d.;
 Erik Scherder, hoogleraar Vrije Universiteit (VU);
 Duncan Stutterheim, ondernemer;
 Merel van Vroonhoven, voorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM).
 Bernard Wientjes, o.a. voorzitter Taskforce Bouwagenda;
 Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, voormalig hockey-international;
 Jiske Griffioen, rolstoeltennisster.
De NLsportraad heeft maximaal tien leden. In 2019 zijn Pieter van den Hoogenband en
Esther Vergeer teruggetreden als raadslid omdat zij werden aangesteld als chef de
mission voor de Olympische respectievelijk Paralympische Spelen. Claudia Bokel is sinds
2019 vaste adviseur van de raad.

1.3

Commissies NLsportraad

Zoals vastgelegd in de Kaderwet adviescolleges en het reglement stelt de raad uit haar
midden commissies samen. De raad vult een commissie desgewenst aan met externe
experts die daartoe op persoonlijke titel worden benoemd als adviseur.
De raad heeft in 2019 met twee tijdelijke commissies gewerkt bij de totstandkoming van
adviezen. Daarnaast heeft de raad twee vaste commissies: de wetenschapscommissie en
de beoordelingscommissie sportevenementen.10
Wetenschapscommissie
De wetenschapscommissie is in 2017 opgericht voor de duur van het bestaan van de raad
en komt vier keer per jaar bijeen. De wetenschapscommissie adviseert de raad vanuit
wetenschappelijk oogpunt over de voorgenomen en lopende adviezen. Vanuit de raad

--------10 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies
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nemen Erik Scherder, Merel van Vroonhoven en Leanne van den Hoek deel aan de
commissie. Overige leden zijn: 11
 Maarten Allers (tot april 2019)
 Lia Karsten
 Joost Kok
 Pauline Meurs
 Marjan Olfers
 Hugo van der Poel
 Kim Putters (plaatsvervanger: Annet Tiessen-Raaphorst)
 Cees Vervoorn (plaatsvervanger: Marije Deutekom)
 Dennis Vink
Beoordelingscommissie sportevenementen
De beoordelingscommissie sportevenementen is naast de wetenschapscommissie de
tweede permanente commissie van de NLsportraad. De commissie is in december 2018
opgericht. Deze commissie beziet op verzoek van de minister of sportevenementen
waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend ‘internationaal aansprekend’ zijn. Voor de
minister is deze kwalificatie een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste
categorie (tot € 2,5 miljoen) of in de buitencategorie (meer dan € 2,5 miljoen). Bij de
buitencategorie beoordeelt de commissie tevens of een evenement subsidiabel is.
De beoordelingscommissie sportevenementen belegt een vergadering zodra er een
verzoek van het ministerie van VWS binnenkomt voor de beoordeling van een
evenement. Uitkomsten van de commissievergadering worden vervolgens voorgelegd aan
de NLsportraad tijdens een (schriftelijke) raadsvergadering. Daarna verstuurt de
NLsportraad het advies over het sportevenement aan het ministerie van VWS en
vervolgens publiceert de NLsportraad dit advies op de website.
Vanuit de raad nemen Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Leanne van den Hoek, Duncan
Stutterheim en Jaap de Groot deel aan de commissie. Overige leden zijn:12
 Arne de Groote
 Atilay Uslu
 Bas Stolwijk
 Bernard de Roos
 Champ Bouwman
 Erna van de Ven
 Gerrit Middag
 Hans Slender
 Marije Deutekom
 Maurice Leeser
 Moniek Kleinsman
 Nico Spreij
 Noud van Herpen
 Paul Hover
 Reinoud van Assendelft de Coningh
 Sigrid Schenk
De externe leden van de beoordelingscommissie vormen een poule. Vanuit de poule
worden telkens tenminste vijf commissieleden gevraagd om een oordeel te geven over
--------11 https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/05/30/nlsportraad-steltwetenschapscommissie-in
12 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
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een binnengekomen adviesaanvraag. Door te werken met een poule kan mogelijke
belangenverstrengeling worden vermeden.

Commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen
De commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen heeft in april
het advies Nederland evenementenland? 13 uitgebracht. Hierin is geadviseerd over een
strategische agenda van sportevenementen voor Nederland en een bijbehorend nieuw
beleidskader voor het kabinet. Dit advies wordt meegenomen in de uitwerking van het
deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord. De commissie
bestaat uit raadsleden met ervaring op het gebied van evenementen en is aangevuld met
externe adviseurs die beschikken over een internationaal perspectief.
Vanuit de raad nemen Leanne van den Hoek, Duncan Stutterheim en Jaap de Groot deel
aan de commissie. Overige leden zijn14:
 Eric van der Burg (tot juni 2019)
 Hans Westerbeek
 Tony Sainsbury
Commissie organisatie en financiering van de sport
De commissie organisatie en financiering van de sport is ingesteld om advies te geven
over een toekomstbestendig sportbestel van Nederland. Om een goed beeld te krijgen
van de huidige organisatie en financiering van de sport, heeft de commissie KPMG
gevraagd een brancherapport op te stellen. Dat rapport is op 11 november 2019
gepubliceerd. Het Brancherapport Sport geeft een feitelijke weergave van de omvang,
organisatie en financiering van de sport op basis van bestaande data en aanvullende
interviews. Door deze gegevens in een tienjarenperspectief te plaatsen, worden
ontwikkelingen en trends zichtbaar over hoe de sportpopulatie verandert en hoe het
sportaanbod verschuift. In 2020 werkt de commissie verder aan het advies en buigt zij
zich over de vraag welke scenario’s de sportsector kan volgen om toekomstbestendig te
blijven.

--------13 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/adviezen/2019/04/02/nederland-evenementenland
14 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-strategische-agenda-enbeleidskader-sportevenementen
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Namens de raad zitten Bernard Wientjes, Duncan Stutterheim en Leanne van den Hoek in
de commissie.15 Daarnaast nemen vanuit de wetenschapscommissie Dennis Vink, Hugo
van der Poel en Marjan Olfers deel. Eelco Blok en Bert van Oostveen nemen plaats als
externe leden.

1.4

Secretariaat NLsportraad

De NLsportraad wordt ondersteund door een secretariaat dat de raad helpt om
verkenningen te doen, analyses te maken en adviezen te schrijven. Het secretariaat zorgt
voor een goede aansluiting op de laatste stand van de wetenschap en op de kennis en
ervaring in de praktijk. Het secretariaat is penvoerder voor de raad, organisator van
vergaderingen en bijeenkomsten en loket voor vragen van derden. Ook onderhoudt het
secretariaat ambtelijke contacten met departementen, politiek, kennisinstellingen en
diverse organisaties in de praktijk.
In 2019 werd het secretariaat geleid door algemeen secretaris Mariëtte van der Voet.
Daarnaast bestond het secretariaat in 2019 uit drie adviseurs (Lennart Langbroek, Jorit de
Kruijff en Tessa van der Velden) en twee ondersteunend medewerkers (Femke
Dorpmanns en Ilona de Prieëlle). Op tijdelijke basis zijn Wendela Kuper (waarnemend
algemeen secretaris, begin 2019), Marijke Prins (flexpool VWS) en Margriet Bokhorst
(woordvoerder) werkzaam geweest op het secretariaat. Stagiair Julius Goedhart heeft
voor de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam zijn afstudeerscriptie
Dutch approach: feit of fictie? bij de NLsportraad geschreven.16
Vanwege de tijdelijke basis van de raad zijn alle medewerkers werkzaam op
detacheringsbasis vanuit andere onderdelen van het ministerie van VWS of via inhuur.

--------15 https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-organisatie-en-financiering
16 Https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/publicaties/2019/08/23/de-%e2%80%98dutchapproach%e2%80%99-feit-of-fictie
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1.5

Werkwijze NLsportraad

Evidence en practice based
De adviezen van de NLsportraad zijn steeds gebaseerd op een uitgebreide verkenning en
grondige analyse. De NLsportraad gaat uit van de laatste stand van de wetenschap. De
raad werkt samen met kennisinstellingen en schakelt experts in om analyses te helpen
maken en adviezen te onderbouwen.
De NLsportraad zorgt ervoor dat adviezen bruikbaar zijn voor zowel beleid als praktijk.
Daarom gaat de raad tijdens de totstandkoming van adviezen langs verschillende wegen
op zoek naar interactie met het veld. De raad wil bovendien partijen met elkaar in contact
brengen in lerende netwerken door gesprekken te voeren en bijeenkomsten te
organiseren.
De NLsportraad besteedt veel aandacht aan de communicatie en implementatie bij
adviezen. Publicatie van adviezen alleen is niet voldoende. De NLsportraad informeert de
betrokken departementen en Kamerleden actief en volgt op welke wijze zij de adviezen
behandelen. Ook bij andere relevante partijen brengt de NLsportraad de adviezen onder
de aandacht.

Reglement van orde
In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet
adviescolleges overgenomen en een aantal nadere regels gesteld. Deze regels gaan
bijvoorbeeld over de vergaderfrequentie, over de taken en bevoegdheden van de
voorzitter en de algemeen secretaris en over de samenstelling en werkwijze van
toekomstige commissies.

Gedragscode en belangenverklaring
Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de NLsportraad te bewaken, hebben de
leden bij de oprichting een gedragscode aangenomen en een belangenverklaring
getekend. Deze gedragscode geldt ook voor aan de raad verbonden adviseurs en
commissieleden. Met de gedragscode wil de raad (de schijn van) belangenverstrengeling
voorkomen en wil de raad stimuleren dat betrokkenen zorgvuldig omgaan met informatie
en integer handelen.

10

Vergoedingenbesluit
Op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad kunnen de leden van de raad en
commissieleden gebruik maken van een vacatieregeling. Deze regeling is in lijn met het
Algemene Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Evaluatie
In de toelichting bij het Instellingsbesluit van de NLsportraad is opgenomen dat de raad
drie jaar na de instelling zal worden geëvalueerd en dat de minister voor Medische Zorg
en Sport de evaluatie gebruikt bij de beoordeling over het voortzetten van de adviestaak
van de raad.17 De DSP Groep en USBO-advies hebben samen de voorgenomen evaluatie
uitgevoerd in de periode juni tot oktober 2019. Zij hebben voor deze evaluatie diverse
partijen geraadpleegd, waaronder de raadsleden en het secretariaat. Daarnaast
gebruikten de onderzoekers de interne evaluatie De eerste helft als input.18 Dit document
is begin 2019 door de raad aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.
DSP/USBO concluderen dat de NLsportraad zich na drie jaar een plek heeft verworven in
het Nederlandse sportbestel. Stakeholders onderschrijven het belang van een
onafhankelijke raad. De aanwezigheid van de raad kenmerkt de sport als een
professionele sector die zichzelf serieus neemt. Wel constateren de onderzoekers dat een
aantal partijen nog steeds onbekend is met de kaders voor een adviescollege en dat er
onduidelijkheid heerst over de opdracht. Voor de toekomst geven de onderzoekers dan
ook mee de opdracht, doelstelling en visie voor en van de raad te herijken en opnieuw te
communiceren.
Op 25 november 2019 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport het rapport
Evaluatie Nederlandse Sportraad aan de Tweede Kamer gezonden als bijlage bij de
Voortgangsrapportage sport.19 In de voorgangsrapportage sport schrijft de minister: “De
NLsportraad is voor een periode van vier jaar ingesteld op basis van de Kaderwet
adviescolleges. Deze termijn loopt af op 1 april 2020. De evaluatie van de NLsportraad is
bijgevoegd als bijlage 8. Zoals uit deze evaluatie blijkt, is er een brede behoefte aan een
onafhankelijk adviesorgaan in de sport, en ik onderschrijf deze behoefte. De evaluatie
geeft ook aan dat er nog een aantal belangrijke aandachtspunten zijn ten aanzien van de
focus en positionering van de NLsportraad. Momenteel bestudeer ik deze punten, en deze
bespreek ik ook met de raad. Ik zal u begin 2020 informeren over mijn voorgenomen
besluit ten aanzien van de toekomst van de NLsportraad.”

--------17 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/besluiten/2016/11/14/instellingbesluit-nederlandsesportraad
18 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/jaarverslagen/2019/02/27/de-eerste-helft
19 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/rapporten/2019/12/12/externe-evaluatie-nlsportraad
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2.

Werkprogramma 2018-2020
2.1

Visie

Op 1 september 2017 publiceerde de NLsportraad het werkprogramma Stip op de
horizon.20 In dit werkprogramma geeft de NLsportraad aan welke adviezen in de periode
2018-2020 worden gegeven. De visie en programmalijnen zijn meerjarig. De concrete
activiteiten worden per jaar bepaald en met Prinsjesdag door het kabinet aan het
parlement gezonden.21
In de visie van de NLsportraad is (top)sport van grote waarde voor de samenleving. Sport
kent raakvlakken met tal van andere terreinen; deze raakvlakken worden naar de mening
van de NLsportraad echter over het algemeen onvoldoende benut. Op rijksniveau is meer
interdepartementale samenwerking nodig. De NLsportraad is voorstander van het
plaatsen van een nieuwe ‘stip op de horizon’: een gezamenlijke ambitie van overheden,
bedrijven en de sportsector die kan leiden tot een gedeelde visie en duurzame
samenwerking. De NLsportraad constateert dat daarnaast een toekomstbestendige
sportsector nodig is zodat de samenleving kan profiteren van de kracht van sport.

--------20 https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020
21 https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma

12

2.2

Programmalijnen

Het meerjarig werkprogramma 2018-2020 is opgesteld langs drie programmalijnen.
1.

Sportevenementen op hoog niveau: onder deze programmalijn geeft de
NLsportraad adviezen gericht op een beter rendement van sportevenementen,
een strategische evenementenagenda en een verkenning van de mogelijkheid
om in Nederland mega- of multisportevenementen te organiseren.

2.

Langetermijnvisie en Nationaal Sportakkoord: onder deze programmalijn geeft
de NLsportraad adviezen gericht op het versterken van raakvlakken tussen sport
en andere beleidsterreinen, het ontwikkelen van een gezamenlijke beleidsvisie,
duurzame samenwerking en een toekomstbestendige infrastructuur.

3.

Actuele vraagstukken: onder deze programmalijn pakt de NLsportraad
prangende vraagstukken op die de NLsportraad zelf signaleert of worden
aangedragen door het parlement, het kabinet of partijen uit het veld.
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3.

Advisering
3.1
3.1.1

Sportevenementen op hoog niveau
(Programmalijn 1)
Nederland evenementenland

Bij de oprichting in 2016 is aan de NLsportraad gevraagd om te adviseren over een
strategische evenementenkalender voor Nederland. In november 2017 heeft minister
Bruins voor Medische Zorg en Sport aan de NLsportraad gevraagd welke
toonaangevende sportevenementen hij zou kunnen ondersteunen.
In april 2019 heeft de NLsportraad het advies Nederland evenementenland? toegestuurd
aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Keijzer van
Economische Zaken en Klimaat.22 De NLsportraad adviseert de bewindspersonen om
samen met partners een Nationale Sportevenementenagenda te maken, waarmee de
samenleving meer rendement haalt uit terugkerende en eenmalige sportevenementen.
Het kabinet speelt daarbij een richtinggevende, verbindende en faciliterende rol.
Bij het vormgeven van de sportevenementenagenda staat wat betreft de NLsportraad the
Dutch approach centraal: het efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en
duurzaam organiseren van sportevenementen met maximale economische en
maatschappelijke impact. De NLsportraad adviseert een trackrecord op te bouwen van
aansprekende sportevenementen. De raad adviseert de rijksoverheid vooral te investeren
in multi-sport- en multi-city-evenementen. De spreiding over het land biedt alle inwoners
de mogelijkheid van sportevenementen te genieten. Verder adviseert de NLsportraad
sportevenementen van internationale allure die jaarlijks in Nederland worden
georganiseerd, zoals de TT in Assen of de Nijmeegse Vierdaagse, als sporterfgoed te
betitelen. Een laatste aanbeveling is om het idee van een (garantie)fonds voor
sportevenementen verder uit te werken, waarmee de publiek-private samenwerking rond
sportevenementen verder wordt gestimuleerd.
Op 19 april heeft minister Bruins het advies Nederland evenementenland? mede namens
staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer gestuurd. In de aanbiedingsbrief schrijft de
minister dat het advies belangrijke aanbevelingen bevat voor de uitwerking van het
evenementenbeleid in Nederland na 2020. Hij zegde toe de aanbevelingen, in afstemming
met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, te betrekken bij de
uitwerking van Topsport die inspireert!, de zesde ambitie van het Nationaal Sportakkoord.
Op 10 oktober 2019 heeft de minister dit deelakkoord, waarin meerdere aanbevelingen
van de raad terugkomen, ondertekend.

--------22

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2019/04/02/aanbiedingsbriefnederland-evenementenland
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3.1.2

Sportbeleving

In het voorjaar van 2019 heeft de NLsportraad onderzoek laten doen naar de
sportbeleving van Nederlanders en de redenen waarom zij sportevenementen bezoeken.
Deze kennisbehoefte is voortgekomen uit het advies Nederland evenementenland?
De uitkomsten zijn van belang voor toekomstige adviezen van de NLsportraad. Het
onderzoek bestaat uit een essay23 en een bevolkingsonderzoek.24 Het onderzoek heeft
veel nieuwe inzichten opgeleverd over de wijze waarop Nederlanders sport en
sportevenementen beleven.

3.1.3

Regie op kennis

In het advies Nederland evenementenland? concludeerde de NLsportraad dat de
randvoorwaarden voor het organiseren van sportevenementen niet optimaal zijn. Een van
die randvoorwaarden is de kennisontwikkeling en -deling rond sportevenementen. De
NLsportraad heeft zich in de ‘kennisketen’ van sportevenementen verdiept en besloten
hierover advies te geven.
Op 6 november, op de Dag van het Sportonderzoek, heeft de NLsportraad het advies
Regie op kennis25 toegestuurd aan de minister voor Medische Zorg en Sport.26 De
NLsportraad adviseert daarin de minister om regie te nemen over de kennisketen van
sportevenementen. De minister heeft de sleutel in handen om de kennisontwikkeling
en -deling stelselmatig en duurzaam te verbeteren. De raad constateert dat Nederland
zonder een kennisimpuls niet de stap kan maken die nodig is om een echt
evenementenland te worden. De diverse partners in de evenementensector zijn ieder voor
zich niet in staat om de kennisketen te laten functioneren.

--------23 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/essays/2019/04/25/essay-onderzoek-naarsportbeleving-in-nederland
24 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2019/12/05/onderzoeksportbeleving
25

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2019/11/07/aanbiedingsbriefregie-op-kennis
26
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2019/11/7/regie-op-kennis
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De NLsportraad doet aanbevelingen om de verschillende schakels uit de kennisketen te
versterken. De raad adviseert de minister om een onderzoeksprogramma te financieren
naar de maatschappelijke betekenis van sportevenementen. Een percentage van het
sportevenementenbudget van het rijk zou voor de financiering gebruikt kunnen worden.
Ook adviseert de NLsportraad om de beschikbare data over sportevenementen centraal
te verzamelen. Daarnaast beveelt de raad de minister aan om te investeren in een
kennisknooppunt (‘Event Topics’) en in het Steunpunt sportevenementen, met oog op
ondersteuning van de praktijk.
De minister heeft het advies naar de Tweede Kamer gestuurd, met als reactie een
toezegging de aanbevelingen te betrekken bij de uitwerking van het onderdeel
evenementen in deelakkoord zes Topsport die inspireert!.

3.1.4

Diverse beoordelingen evenementen

De beoordelingscommissie sportevenementen is per 1 januari 2019 officieel gestart.27 Het
ministerie van VWS heeft in 2019 vier subsidieaanvragen ter beoordeling van de
internationale aansprekendheid bij de NLsportraad neergelegd. De
beoordelingscommissie sportevenementen beoordeelt deze aan de hand van een zestal
criteria, waarvan de optelsom bepaalt of een sportevenement ‘internationaal aansprekend’
is en daarmee subsidiabel voor een rijksbijdrage tot maximaal €2,5 miljoen.28
De beoordelingscommissie heeft over de volgende aanvragen advies uitgebracht:

EK Wielrennen 2019 te Alkmaar;29

OKT Volleybal 2020 te Apeldoorn;30

Invictus Games 2020 te Den Haag,31 en

WK shorttrack 2021 te Rotterdam.32
De subsidieaanvragen van het EK Wielrennen en het OKT Volleybal hebben een negatief
advies gekregen, over het WK Shorttrack en de Invictus Games oordeelde de
NLsportraad positief. VWS heeft de adviezen van de NLsportraad overgenomen.

3.1.5

Formule 1

Op 4 maart 2019 heeft de NLsportraad een open brief gepubliceerd over de Formule 1.33

--------27 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissiesportevenementen/documenten/publicaties/2019/04/16/werkwijze-beoordelingscommissiesportevenementen
28 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissiesportevenementen/documenten/publicaties/2019/04/16/criteria-beoordelingscommissiesportevenementen
29 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissiesportevenementen/documenten/adviezen/2019/07/04/beoordeling-ek-wielrennen-alkmaar-2019
30 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissiesportevenementen/documenten/publicaties/2020/01/02/advies-okt-volleybal-2020
31 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissiesportevenementen/documenten/adviezen/2019/11/25/beoordeling-invictus-games-2020
32 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissiesportevenementen/documenten/adviezen/2019/12/05/beoordeling-wk-shorttrack-2021
33 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/open-brief-formule-1
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Na raadpleging van alle betrokken partijen kwam de NLsportraad tot de slotsom dat
partijen beter met elkaar zouden moeten samenwerken, in plaats van elkaar te
beconcurreren. De NLsportraad roept in de brief daarom de betrokken publieke en private
partijen – waaronder de circuits van Zandvoort en Assen - op tot samenwerking om de
impact van het evenement te maximaliseren.

3.2

3.2.1

Lange termijnvisie en nationaal sportakkoord
(Programmalijn 2)
Organisatie en Financiering in de sport

De NLsportraad was voornemens om een advies uit te brengen over de organisatie en
financiering van de sport zoals opgenomen in het meerjarig werkprogramma Stip op de
horizon. Daarnaast ontving de NLsportraad op 22 maart 2019 een adviesaanvraag van de
minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens NOC*NSF en de VNG/VSG
(Vereniging Sport en Gemeenten).34 Deze partijen hebben in het Nationaal Sportakkoord
een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de organisatie en financiering van de
sport en hebben besloten dit te laten uitvoeren door de NLsportraad.
De NLsportraad heeft in het antwoord op de adviesaanvraag aangegeven eerst een ‘foto’
van de huidige sportbranche te maken, alvorens te kunnen adviseren over een
toekomstbestendige sportbranche.35 In opdracht van de NLsportraad heeft KPMG deze
foto gemaakt, uitmondend in het Brancherapport Sport.36 Het rapport is gevalideerd door
vele experts en stakeholders en tot stand gekomen met medewerking van onder andere
CBS, RIVM, SCP, het Mulier Instituut en NOC*NSF.
Op 8 november 2019 is het rapport aangeboden aan minister Bruno Bruins voor Medische
Zorg en Sport, NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen en VSG-directeur André de Jeu.
Het Brancherapport Sport is gepubliceerd en gepresenteerd in Nieuwspoort op
11 november 2019.

--------34

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2019/03/25/adviesaanvraagorganisatie-en-financiering-in-de-sport
35
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2019/03/26/antwoordbriefadviesaanvraag-vws-organisatie-en-financiering-van-de-sport
36 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapportsport
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In het Brancherapport Sport constateert KPMG dat de sportbranche in Nederland de
afgelopen tien jaar is gegroeid en diverser is geworden. Het aantal sportaanbieders is
toegenomen en sporters kunnen kiezen uit een breder aanbod. Het sportaanbod bij
sportverenigingen is ongeveer stabiel; het commerciële sportaanbod en de
ongeorganiseerde sporten (wandelen, fietsen) groeien. Sommige trends brengen een
uitdaging mee voor de toekomst: zo neemt de sportdeelname onder jongeren af en blijven
kwetsbare groepen achter in hun sportdeelname. Daarentegen groeit de groep wekelijkse
sporters onder 65-plussers sterk. De behoeften van Nederlandse sporters lijken te
veranderen door de toegenomen welvaart en het gebrek aan tijd. Sporters willen meer
ongebonden kunnen sporten.

In Nederland is er in 2018 ruim € 5,7 miljard besteed aan sportaanbod en ondersteunde
topsport. Dit geld wordt vooral door de sporters zelf (€ 2,8 miljard) en gemeenten
(€ 2,5 miljard) opgebracht. De gemeenten besteden deze middelen vooral aan
sportaccommodaties en openbare ruimte. Commerciële sportaanbieders zijn voor 80%
afhankelijk van bestedingen van sportconsumenten; sportverenigingen voor ongeveer de
helft. Aan het verenigingsaanbod leveren vrijwilligers een grote bijdrage met hun
kosteloze inzet en gemeenten met de (in)directe financiering van sportaccommodaties.
De topsportprogramma’s worden grotendeels door het ministerie van VWS en de
Nederlandse Loterij gefinancierd via NOC*NSF.

18

Minister Bruins heeft het Brancherapport Sport op 11 november 2019 doorgestuurd naar
de Tweede Kamer.37 De minister heeft daarbij aangegeven te wachten met een
beleidsreactie als het uiteindelijke advies over de organisatie en financiering van de sport
in 2020 wordt uitgebracht.

3.2.2

Kennismakingsronde provincies

Ten behoeve van het advies over de organisatie en financiering van de sport heeft de
NLsportraad een kennismakingsronde langs provincies gemaakt. Op deze wijze is een
goed beeld verkregen van de rol van en verhoudingen tussen overheden in het
sportbeleid in de collegeperiode 2015-2018.38
De raad constateert dat provincies nog weinig met elkaar samenwerken of zelfs met
elkaar concurreren. Deze concurrentie belemmert bijvoorbeeld een goede afstemming
van de organisatie van sportevenementen en van de planning en plaatsing van
topsportaccommodaties. Daarnaast constateert de NLsportraad dat er geen coördinatie of
platform is voor afstemming over sport via het Interprovinciaal Overleg (IPO), maar ook
geen ander bestuurlijk overleg.
Wel zijn er provincies die regionaal met elkaar samenwerken, structureel zoals
Friesland/Groningen/Drenthe en Noord-Brabant/Limburg/Gelderland, of incidenteel zoals
Utrecht/Noord-Brabant rond de Vueltastart. Enkele provincies hebben het initiatief
genomen om tot een provinciaal sportakkoord te komen. De provincie Gelderland en de
provincie Zeeland zijn hiervan voorbeelden. Het landelijke sportakkoord heeft er mede toe
geleid dat provincies (op in eerste instantie ambtelijk niveau) in overleg zijn getreden over
hun rol en input in het Nationaal Sportakkoord.

3.3
3.3.1

Actuele vraagstukken (Programmalijn 3)
Nazorg Plezier in bewegen

In september 2018 heeft de NLsportraad samen met de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving (RVS) en de Onderwijsraad het advies Plezier in bewegen uitgebracht en
aangeboden aan minister-president Rutte.39 In dit advies bevelen de raden aan om
leerlingen op scholen voldoende te laten bewegen ten behoeve van hun cognitieve,
motorische en sociale ontwikkeling. De onderwijsdoelen staan in dit advies centraal. De
raden hebben daarbij in ogenschouw genomen wat verwacht mag worden van scholen op
het gebied van sport en bewegen en wat er nodig is om aan deze verwachtingen te
voldoen.

--------37

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-over-aanbiedingbrancherapport-sport
38 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/verslagen/2019/10/04/verslagkennismakingsronde-provincies
39

https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/publicaties/2018/09/10/plezier-in-bewegen
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Op 28 januari 2019 reageerde minister Slob van Onderwijs namens het kabinet op het
advies. In de beleidsreactie onderkent hij het belang van sport en bewegen, onder andere
omdat dit de aandacht en het concentratievermogen versterkt.40 Desalniettemin geeft de
minister geen gevolg aan de concrete aanbevelingen. Voldoende sport en bewegen acht
hij niet alleen een taak van de scholen, maar ook van de ouders. Een andere aanbeveling
was om mbo-gediplomeerden en trainers van sportverenigingen toe te voegen aan een
beweegteam op school. Dit acht de minister alleen in aanvullende zin mogelijk vanwege
de noodzakelijke bevoegdheden, zoals geformuleerd in wetgeving rondom onderwijs. De
minister onderschrijft het belang van lokale samenwerking voor een goed sport- en
beweegklimaat op en rond de school. Hij verwijst voor de totstandkoming echter vooral
naar het beleid rondom de inzet van buurtsportcoaches uit de lopende regeling van de
ministeries van VWS en OCW.
Voor het aanscherpen van de kerndoelen verwijst de minister van Onderwijs naar de
ontwikkeling van het nieuwe curriculum dat wordt vormgegeven door Curriculum.nu.
Zowel leden van de raad als van het secretariaat van de NLsportraad hebben zich op
verschillende momenten in verbinding gesteld met Curriculum.nu om het advies toe te
lichten. Raadslid Erik Scherder was aanwezig bij de startbijeenkomst van Curriculum.nu.
Om het belang van bewegen op school opnieuw onder de aandacht te brengen schreef hij
een opiniestuk in NRC Handelsblad op 11 juni 2019.41 Daarin benadrukt hij nogmaals het
belang van voldoende sport en bewegen tijdens de schooldag. Het leergebied ‘sport en
bewegen’ is door Curriculum.nu echter niet zo breed uitgelegd en gaat in eerste instantie
alleen over het gymnastiekonderwijs. Het leergebied richt zich voornamelijk op de
eindtermen van motorische vaardigheden en niet op de wijze waarop sport en bewegen
de overige onderwijsdoelen kunnen ondersteunen.
In november 2019 heeft raadsvoorzitter Michael van Praag gesproken met minister Slob
van Onderwijs. Zij hebben afgesproken meer aandacht te schenken aan goede
voorbeelden van scholen die leerlingen voldoende laten bewegen, zonder dat deze extra
inzet ten koste gaat van het curriculum.

--------40 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/28/beleidsreactie-op-adviesplezier-in-bewegen
41 https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/brieven/2019/07/15/ingezonden-brief-erik-scherder--nrc
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4.

Communicatie
4.1

Communicatiestrategie

Eind 2017 heeft de NLsportraad een communicatiestrategie laten ontwikkelen om beter te
communiceren over lopende adviestrajecten en afgeronde adviezen. Deze strategie is
voortgezet in 2018 en 2019. Communicatie is nodig voor de interactieve en transparante
werkwijze die de NLsportraad voorstaat. Daarnaast beziet de raad per advies welke
communicatiemiddelen nodig zijn om relevante doelgroepen te bereiken. In de nazorgfase
wil de raad de implementatie van adviezen (zichtbaar) volgen. Onafhankelijkheid,
transparantie en vernieuwing zijn kernwaarden van de raad.

4.2

Werkbezoeken en bijeenkomsten

Ten behoeve van adviestrajecten zoekt de NLsportraad de interactie op via eigen
bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden.
In 2019 heeft de NLsportraad zelf de volgende bijeenkomsten belegd:
 Bijeenkomsten met betrekking tot het Brancherapport Sport dat KPMG in opdracht van
de NLsportraad heeft ontwikkeld. Deelnemers werd gevraagd om de validiteit van het
Brancherapport Sport te beoordelen en de kansen en bedreigingen voor de sport in de
toekomst te benoemen;
 Bijeenkomst ‘Uitdagingen voor de sportsector – welke aanbeveling neemt u mee voor
ons advies?’ bij de presentatie van het concept-brancherapport;
 Presentatie van het advies Regie op kennis op de Dag van het Sportonderzoek;
 Presentatie Brancherapport Sport in Nieuwspoort.
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Daarnaast heeft de NLsportraad deelgenomen of een bijdrage geleverd aan de volgende
externe bijeenkomsten:






Overleg provincies over Nationaal Sportakkoord;
Bijeenkomst ‘Kansen op sportieve groei?’ bij de presentatie van het SCP van het
verklarend model van sportdeelname;
Symposium menselijk kapitaal in de sport;
Ondertekening Deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert!’ van het Nationaal
Sportakkoord.
Sportevenementen waaronder het WK Paracycling, het WK 3x3 Basketbal en het
WK Handboogschieten.

Doorlopend zijn gesprekken gevoerd met departementen, overheden, politiek, koepels,
adviesraden, planbureaus en kennisinstellingen en met organisaties uit de praktijk, zowel
op verzoek van externen als op initiatief van de raad.

4.3

Website

De website van de NLsportraad dient als primair communicatiekanaal. Deze is te bereiken
via www.nederlandse-sportraad.nl. De website bevat een overzicht van de raad, het
werkprogramma, de adviezen, nieuwsberichten en relevante documenten. In 2019 is de
website regelmatig geactualiseerd.
De website van de NLsportraad maakt onderdeel uit van de websites gefaciliteerd door de
rijksoverheid via het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Medewerkers van het
secretariaat hebben een cursus gevolgd om de website te kunnen onderhouden en te
voorzien van content.

4.4

Nieuwsbrieven

In 2019 is de NLsportraad begonnen met het verzenden van nieuwsbrieven aan
stakeholders en geïnteresseerden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden
via de website. Met deze nieuwsbrief houdt de raad mensen actief op de hoogte van
adviezen, het laatste nieuws, aankomende evenementen en andere updates over de
NLsportraad. In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.
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4.5

Social media

De NLsportraad heeft sinds 2017 een twitteraccount onder @NLsportraad, wat vooral
ingezet wordt ter ondersteuning van nieuwsberichten. De NLsportraad heeft in 2019 zelf
88 (re)tweets uitgestuurd. In 2019 is het aantal volgers met 300 gestegen naar ongeveer
1.400 ten opzichte van 2018. Het twitteraccount heeft een metamorfose naar de huisstijl
van de NLsportraad gekregen en het account volgt nu meer relevante organisaties om de
interactie te vergroten. In 2019 was er op diverse momenten veel (positieve én negatieve)
aandacht voor het twitteraccount van de NLsportraad, namelijk bij het uitbrengen van de
open brief over de Formule 1, de uitzending van Buitenhof waarin Pauline Meurs (destijds
voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) aandacht gaf aan het advies
Plezier in Bewegen, en rond de publicatie van het Brancherapport Sport.
Sinds 2018 heeft de NLsportraad ook een LinkedIn-pagina. Deze pagina gebruikt de raad
voornamelijk om uitgebreidere berichten naar buiten te brengen over adviezen en
vergelijkbare publicaties. Daarnaast zijn de vacatures voor de beoordelingscommissie
sportevenementen via LinkedIn-vacatures geplaatst. In 2019 heeft de NLsportraad 15
keer iets geplaatst. Het aantal volgers via de LinkedIn-pagina is gestegen van 195 in 2018
naar 438 in 2019, waarbij de grootste stijging te zien was rond de publicatie van het
Brancherapport Sport in november 2019.

4.6

Fotografie

De NLsportraad laat van bijeenkomsten en andere gelegenheden foto’s maken.
Rechtenvrije foto’s staan op de website. Derden kunnen deze opvragen voor eigen
gebruik.

4.7

In de media

De NLsportraad vindt het belangrijk voor onafhankelijke berichtgeving over de adviezen,
naast inzet van eigen media, ook de onafhankelijke media te bereiken. De raad
constateert dat het niet eenvoudig is om de sportjournalistiek te interesseren voor
sportbeleid en de advisering hierover. Vice versa is de parlementaire pers niet
gemakkelijk te interesseren voor het onderwerp sport. Het aantal journalisten dat het
sportbeleid en ontwikkelingen in de sportsector kritisch volgt, is op één hand te tellen. De
NLsportraad blijft zich inzetten om aandacht voor de waarde van sport voor de
samenleving bij de onafhankelijke media te genereren.
In NRC Handelsblad verscheen in juni 2019 een ingezonden brief van raadslid
Erik Scherder om de aandacht rond het advies Plezier in bewegen vast te houden.
Daarnaast hebben onafhankelijke vakmedia zoals Sport en Strategie en SportknowhowXL
in artikelen aandacht besteed aan adviezen van de NLsportraad. In de reguliere pers
(NOS, landelijke kranten en BNR-nieuwsradio) kreeg de open brief over de Formule 1
veel aandacht. Ook het Brancherapport Sport kreeg aandacht in verschillende media.
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5.

Begroting
De begroting van de Nederlandse Sportraad maakt onderdeel uit van de begroting van
het ministerie van VWS. Het rijksjaarverslag 2019 wordt op 20 mei 2020 aan de Tweede
Kamer aangeboden (Verantwoordingsdag). De rijksbegroting 2021 wordt met Prinsjesdag
aan de Tweede Kamer aangeboden.
In 2019 had de NLsportraad de beschikking over een budget van € 808.000.
Hiervan is € 539.488 uitgegeven aan salaris en lasten ten behoeve van het personeel van
het secretariaat en € 48.034 aan vacatievergoedingen voor de raad en de commissies.
De materiële kosten van in totaal € 74.237 zijn besteed aan communicatie (fotografie,
vormgeving, drukwerk, bijeenkomsten) en aan voorbereidende analyses (onderzoek
sportbeleving) door derden.
Aan het eind van het jaar bleef € 146.241 (18,1%) van het budget over. Dit heeft vooral te
maken met de uitgestelde betaling van het Brancherapport Sport en van de locatie voor
de bijeenkomst van 5 september die beide pas in het boekjaar 2020 plaatsvinden.

Realisatie begroting NLsportraad 2019 in €
Kasbudget
Kasrealisatie

808.000
661.759

Personeel
Waarvan salaris en lasten secretariaat
Waarvan vacatiegelden raad
Waarvan vacatiegelden adviseurs/commissieleden

587.522
539.488
20.618
27.416

Materieel
Waarvan uitbesteding analyse
Waarvan uitbesteding communicatie

74.237
34.695
39.542
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Dit is een uitgave van de Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken
van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van
sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda.
Dat doet de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld.
De NLsportraad bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van Michael van Praag.
Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en
praktisch uitvoerbaar.
Zie https://www.nederlandse-sportraad.nl

April 2020
Foto omslag: Freek van den Bergh
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