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Voorwoord
// Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). 
Aan het begin van het jaar konden we nog niet vermoeden dat het leven vanaf maart 
2020 in het teken van COVID-19 zou staan. Ondanks deze wereldwijde pandemie, 
waarbij thuiswerken de norm werd, heeft de NLsportraad niet stil gezeten. 

Het adviestraject rond de organisatie en financiering van de sport heeft in 
2020 geresulteerd in de discussienota Het speelveld van de sport en het advies 
De opstelling op het speelveld. Bij de totstandkoming daarvan heeft de raad uitgebreid 
gediscussieerd met experts en stakeholders. Het advies is eind 2020 gepresenteerd 
in een aantal goed bezochte webinars. 

2020 was ook het jaar waarin het Koninklijk Besluit van de NLsportraad met twee jaar 
werd verlengd. Tegelijkertijd zette de minister van Medische Zorg en Sport een traject 
in gang om de NLsportraad uiterlijk per 1 april 2022 wettelijk te verankeren. Daarmee 
breekt een nieuw tijdperk aan, waarbij ook een nieuw meerjarig werkprogramma 
hoort: Sport in het systeem. In het nieuwe werkprogramma voor 2021-2024 stelt de 
raad de maatschappelijke betekenis van sport centraal. De NLsportraad gaat zich 
inzetten om sport mogelijk te maken voor iedereen en in elke context: in de vrije tijd, 
op school, in de buurt, in de zorg en op het werk. 

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 voor een periode van vier jaar. 
Per 11 mei 2020 is besloten om de instellingstermijn van de NLsportraad met 
2 jaar te verlengen. Tegelijkertijd zet de minister een traject in gang om de 
NLsportraad uiterlijk per 1 april 2022 wettelijk te verankeren. Vanaf dat moment is 
de NLsportraad een vast adviescollege.1 De NLsportraad heeft tot taak de minister 
van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
sport en sportgerelateerde vraagstukken. Bij de wettelijke verankering krijgt de 
NLsportraad een ruime opdracht waarin gevraagd wordt om sport te relateren aan 
maatschappelijke vraagstukken.

In 2020 heeft de NLsportraad verder gewerkt aan de uitvoering van het meerjarig 
werkprogramma voor de periode tot en met 2020.2 De raad heeft de focus gelegd 
op 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.3 
Dit resulteerde in de publicatie van diverse analyses en de discussienota Het speelveld 
van de sport, waarin vier beleidsscenario’s zijn beschreven.4 Later in het jaar volgde het 
advies De opstelling op het speelveld, waarin de sportraad adviseerde om van sport een 
publieke voorziening te maken.5 

Daarnaast heeft de Beoordelingscommissie sportevenementen de minister 
van Medische Zorg en Sport geadviseerd over twee subsidieaanvragen voor 
sportevenementen die in aanmerking willen komen voor de categorie ‘internationaal 
toonaangevend’. Verder werd één eerder gegeven advies op verzoek van 
VWS opnieuw beoordeeld in verband met een bezwaarprocedure en bereidde 
de commissie zich voor op aanvragen in de zogenaamde ‘buitencategorie’. 
Hiervoor werden extra commissieleden aangetrokken en werd een aanvullend 
beoordelingscriterium gepubliceerd.6 

1 www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/06/11/verlenging-nederlandse-sportraad
2 www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020 
3 www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/organisatie-en-financiering-van-de-sport
4 www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/het-speelveld-van-de-sport
5 www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/

advies-nederlandse-sportraad-maak-van-sport-een-publieke-voorziening
6 www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
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De NLsportraad is niet direct betrokken geweest bij de coronamaatregelen die zijn 
getroffen in de sport. Wel heeft de raad het grote belang van vitaliteit, ook tijdens de 
lockdownperiodes van de COVID-19 pandemie, onder de aandacht gebracht. Hierover 
heeft de raad verschillende columns uitgebracht en aandacht gevraagd in de media.7

De raad besteedde daarnaast blijvende aandacht en nazorg bij eerder gepubliceerde 
adviezen waaronder het advies Plezier in bewegen, dat in 2018 is uitgebracht 
in samenwerking met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS).8 Tenslotte heeft de raad het nieuwe werkprogramma 2021-2024 
uitgebracht: Sport in het systeem.9

1.2 Samenstelling NLsportraad
In 2020 bestond de raad uit de volgende leden:

• Michael van Praag (voorzitter), internationaal 
sportbestuurder

• Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam

• Jaap de Groot, sportjournalist (tot ingang 
verlengde zittingsperiode)

• Leanne van den Hoek, brigadegeneraal b.d. 

• Erik Scherder, hoogleraar Vrije Universiteit

• Duncan Stutterheim, ondernemer (tot ingang 
verlengde zittingsperiode)

• Merel van Vroonhoven, voorzitter 
Autoriteit Financiële Markten (tot ingang 
verlengde zittingsperiode)

• Bernard Wientjes, o.a. voorzitter Taskforce Bouwagenda

• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, voormalig hockey-international

• Jiske Griffioen, paralympisch rolstoeltennisster

Claudia Bokel is sinds 2019 vaste adviseur van de raad.

7 O.a. www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/05/22/column-erik-scherder
8 www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/publicaties/2018/09/10/plezier-in-bewegen
9 www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/09/15sport-in-het-systeem---werkprogramma-2021---2024
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De NLsportraad heeft maximaal tien leden. Bij de ingang van de verlengde zittings-
periode van de raad zijn Jaap de Groot, Duncan Stutterheim en Merel van Vroonhoven 
teruggetreden als raadslid. De raad is in de zomer van 2020 een traject gestart om 
nieuwe raadsleden te werven.  

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 aan 
de raad.

De raad heeft in 2020 voor het advies over de organisatie en financiering van de sport 
met een tijdelijke commissie gewerkt. Daarnaast kon de raad in 2020 rekenen op 
twee vaste commissies: de wetenschapscommissie en de beoordelingscommissie 
sportevenementen.10 

Wetenschapscommissie
De wetenschapscommissie is in 2017 opgericht en komt vier keer per jaar bijeen. 
De wetenschapscommissie adviseert de raad vanuit wetenschappelijk oogpunt 
over de voorgenomen en lopende adviezen. Vanuit de raad nemen Erik Scherder en 
Leanne van den Hoek deel aan de commissie. Overige leden zijn:11 

• Marije Deutekom

• Lia Karsten

• Joost Kok

• Pauline Meurs

• Marjan Olfers

• Hugo van der Poel

• Kim Putters

• Cees Vervoorn

• Dennis Vink

10  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies
11  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2017/05/30/nlsportraad-stelt-wetenschapscommissie-in
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Beoordelingscommissie sportevenementen
De Beoordelingscommissie sportevenementen 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.

In de loop van 2020 werd duidelijk dat de beoordelingscommissie na 2020 geen 
nieuwe aanvragen meer zal krijgen in verband met het nieuwe beleidskader 
sportevenementen per 2021. De commissie beoordeelt nog wel alle aanvragen die 
voor 1 januari 2021 zijn ingediend. 

De beoordelingscommissie 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. Na besluitvorming van 
de minister publiceert de NLsportraad dit advies op de website.

Vanuit de raad nemen Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Leanne van den Hoek deel aan 
de commissie. Overige leden zijn: 12

• Lara Ankersmit

• Reinoud van Assendelft de Coningh

• Nike Boor

• Champ Bouwman

• Marije Deutekom

• Arne de Groote

• Noud van Herpen

• Paul Hover 

• Moniek Kleinsman

• Maurice Leeser

12  www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
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• René Martens

• Gerrit Middag

• Bernard de Roos

• Sigrid Schenk

• Hans Slender

• Nico Spreij

• Bas Stolwijk

• Atilay Uslu

• Erna van de Ven

De externe leden van de beoordelingscommissie vormen een poule. Vanuit de 
poule worden telkens tenminste vijf commissieleden gevraagd om een oordeel te 
geven over een binnengekomen adviesaanvraag. Door te werken met een poule kan 
mogelijke belangenverstrengeling worden vermeden.
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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. De commissie heeft de 
totstandkoming van het advies begeleid in een aantal fasen, steeds in interactie met 
(in totaal meer dan 200) experts en stakeholders. 

In 2019 heeft de commissie laten onderzoeken hoe de sport in Nederland op dit 
moment is georganiseerd. In 2020 is daarop verder gebouwd met een kwalitatieve 
analyse van de sportbranche. Vervolgens heeft de commissie zich gebogen over 
mogelijke beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de Nederlandse 
sport in de toekomst. In augustus en september 2020 heeft de commissie met de 
raad een serie bijeenkomsten georganiseerd om de beleidsscenario’s met de overheid, 
de sportbranche en met onafhankelijke experts te bediscussiëren.
Na de discussie in de zomer van 2020 heeft de commissie het advies De opstelling 
op het speelveld voorbereid.13 De NLsportraad heeft het advies overgenomen en op 
19 november 2020 gepubliceerd. 
In 2021 zal de commissie zich buigen over een addendum op het advies, waarin 
uitgebreider wordt ingegaan op een stelselwet sport en de financieringsmogelijkheden 
daarvan.

Namens de raad zitten Bernard Wientjes (voorzitter), Leanne van den Hoek, 
Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Jiske Griffioen en vaste adviseur Claudia Bokel in de 
commissie.14 Overige leden zijn: 

• Eelco Blok 

• Marjan Olfers 

• Bert van Oostveen

• Hugo van der Poel 

• Dennis Vink 

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. 

13  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/11/19/de-opstelling-op-het-speelveld
14  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/commissie-organisatie-en-financiering
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Ook onderhoudt het secretariaat ambtelijke contacten met departementen, politiek, 
kennisinstellingen en diverse organisaties in de praktijk.

In 2020 werd het secretariaat geleid door algemeen secretaris Mariëtte van der 
Voet. Daarnaast bestond het secretariaat in 2020 uit adviseurs Lennart Langbroek, 
Annet Tiessen-Raaphorst (per maart 2020), Jeanine Graaff (per mei 2020) en 
Tessa van der Velden (tot mei 2020), twee ondersteunend medewerkers (Monica van 
Wingerde en Ilona de Prieëlle) en een woordvoerder (Margriet Bokhorst). Op tijdelijke 
basis is Veronique Ruiz (flexpool VWS) werkzaam geweest op het secretariaat.15 

Vanwege de tijdelijke basis van de raad zijn alle medewerkers in 2020 werkzaam 
geweest op detacheringsbasis vanuit andere onderdelen van het ministerie van VWS 
of via inhuur. 

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.

15  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/secretariaat
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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.16 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.17 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. 
 
Vergoedingenbesluit
Op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad kunnen de leden van de raad en 
adviseurs aan de raad gebruik maken van een vacatieregeling. Deze regeling is in lijn 
met het Algemene Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Vanaf 2021 
zullen raadsleden een vaste vergoeding krijgen in plaats van vergoeding op basis van 
een vacatieregeling.

16  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2018/09/27/reglement-van-orde
17  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2018/05/30/gedragscode-2018
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De drie programmalijnen

Sportevenementen op hoog niveau

Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord

Actuele vraagstukken

De advisering van de NLsportraad is gericht op  
het versterken van de betekenis van sport voor de 
samenleving en het vergroten van het rendement 
van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen 
van een aansprekende evenementenagenda. 

samenvatting

WERKPROGRAMMA NLSPORTRAAD  2018-2020

�

�

�

�

�

�

�

2. Werkprogramma
2.1 Werkprogramma 2018-2020

2.1.1 Visie
Op 1 september 2017 publiceerde de NLsportraad het werkprogramma Stip op de 
horizon.18 Dit werkprogramma was nog leidend in het jaar 2020. 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. 19

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.

18  www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020
19  www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma
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2.1.2 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. 

2.2 Werkprogramma 2021-2024

2.2.1 Visie
Na het besluit van de regering om de NLsportraad te verlengen, stelde de raad een 
nieuw werkprogramma op: Werkprogramma 2021-2024: Sport in het systeem.20 

20  www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2021-2024
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Dit is het werkprogramma voor de komende jaren. Hierin staat de maatschappelijke 
betekenis van sport centraal. De NLsportraad wil door middel van haar adviezen 
topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk maken en de betekenis van 
sport voor de samenleving vergroten. De adviezen baseren zich op een integrale visie 
en een intersectorale aanpak waarvoor interdepartementale samenwerking nodig 
is. Dit neemt de raad mee bij alle te geven adviezen. Daarnaast neemt de raad zich 
voor om te adviseren over de versterking van de sportbranche, zodat de branche de 
waarde van sport kan vergroten. 

2.2.2 Thema’s
Het meerjarig werkprogramma 2021-2024 is opgesteld langs 4 thema’s.

1. Sport en gezondheid: Onder dit thema wil de NLsportraad – na een eerste analyse 
over sport en bewegen tijdens de levensloop – een reeks adviezen uitbrengen over 
het systematisch in beweging brengen van verschillende groepen in verschillende 
situaties. Dit zijn adviezen voor de geïdentificeerde kwetsbare groepen. Steeds zal 
worden bezien welke beleidsterreinen en welke stelsels en kaders eraan kunnen 
bijdragen dat deze groepen in beweging komen (Wet publieke gezondheid, 
Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, enzovoorts). 

2. Sport en sociale waarden: Onder dit thema adviseert de NLsportraad over de 
onderwerpen die zich op het snijvlak bevinden van sport en sociaal beleid 
(pedagogisch klimaat, integratie, welzijn). Daarnaast verdiept de NLsportraad zich 
verder in het beleid voor het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag.

3. Topsport en samenleving: Onder dit thema adviseert de NLsportraad over de 
maatschappelijke waarde van grote sportevenementen in het algemeen en/of over 
individuele sportevenementen in het bijzonder. Daarnaast neemt de NLsportraad 
het systeem van talentherkenning en -ontwikkeling onder de loep. Tevens adviseert 
de NLsportraad over de haalbaarheid van mega- en multisportevenementen, 
de maatschappelijke positie van topsporters en de continuïteit van commerciële 
topsport.

4. Versterking sportbranche: Onder dit thema buigt de NLsportraad zich over de 
randvoorwaarden ter versterking van het sportstelsel en de toekomstbestendige 
organisatie en financiering van de sport.
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3. Advisering
3.1 Sportevenementen op hoog niveau 

 (Programmalijn 1)

3.1.1 Diverse beoordelingen evenementen 
Vanwege de coronacrisis zijn veel sportevenementen niet doorgegaan. Ook de 
planontwikkeling voor sportevenementen is stil komen te vallen. Eind 2020 is voor de 
nabije toekomst nog wel een aantal subsidieaanvragen gedaan, die begin 2021 door 
de Beoordelingscommissie sportevenementen zullen worden bezien.

De NLsportraad heeft in 2020 over de volgende aanvragen advies uitgebracht:

• King of the Court 2020 te Utrecht21 

• UEFA Futsal 2022 te Amsterdam en Groningen22

De NLsportraad oordeelde positief over beide adviesaanvragen. King of the Court was 
in 2020 het enige door het ministerie van VWS gesubsidieerde evenement dat, op 
aangepaste wijze en conform de coronamaatregelen, ook daadwerkelijk is doorgegaan.

Naast de reguliere subsidieaanvragen heeft de beoordelingscommissie een 
herbeoordeling gedaan van het EK wielrennen 2019 te Alkmaar.23 Dit naar aanleiding 
van het bezwaar dat de subsidieaanvragers indienden bij VWS. Na herbeoordeling 
kwam de NLsportraad tot dezelfde conclusie als in het originele advies.

3.2 Lange termijnvisie en nationaal sportakkoord 
 (Programmalijn 2)

3.2.1 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).24

21  www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen/documenten/ 
 adviezen/2020/04/16/beoordeling-king-of-the-court-2020

22  www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen/documenten/ 
 publicaties/2021/03/04/beoordeling-uefa-futsal-euro-2022

23  www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen/documenten/ 
 adviezen/2020/08/05/herbeoordeling-ek-wielrennen-alkmaar-2019

24  www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/brieven/2019/03/25/ 
 adviesaanvraag-organisatie-en-financiering-in-de-sport
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Deze partijen hadden 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 2019 eerst een ‘foto’ van de huidige sportbranche laten 
maken door KPMG: het Brancherapport Sport.25 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. De minister heeft het rapport op 
11 november 2019 doorgestuurd naar de Tweede Kamer,26 en daarbij aangegeven 
te wachten met een beleidsreactie tot het uiteindelijke advies over de organisatie en 
financiering van de sport in 2020 wordt uitgebracht. 

Aanvullend op de kwantitatieve analyse in het brancherapport is de raad in 2020 aan 
de slag gegaan met een kwalitatieve analyse van de sportbranche.27

Hiervoor is wederom de hulp ingeroepen van experts en stakeholders, van binnen 
en buiten de sportbranche. De NLsportraad heeft in deze fase de SWOT-methodiek 
ingezet om de sterktes en zwaktes van de sportbranche op het spoor te komen en de 
kansen en bedreigingen die op de sportbranche afkomen. 

25  www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapport-sport
26  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-over-aanbieding-brancherapport-sport
27  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/07/10/ 
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Tijdens verschillende stakeholderbijeenkomsten zijn aanwezigen systematisch en 
groepsgewijs de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de branche afgegaan. 
Daarmee werd de SWOT-analyse, die deels al was ingevuld op basis van literatuur en 
de eerder gehouden expertsessies, steeds completer. Nadat de SWOT was aangevuld, 
heeft iedere deelnemer een aantal prioriteiten benoemd die van wezenlijk belang zijn 
met oog op de toekomst van de sportbranche. Over de prioriteiten vond een plenaire 
discussie plaats met de aanwezige raads- en commissieleden. Terugkerende vragen 
daarbij waren steeds: om welke ontwikkelingen kan de sportbranche niet heen? Is de 
sportbranche in staat om te gaan met de ontwikkelingen die op de branche afkomen? 
En op welke punten moet de sportbranche worden versterkt?28

Daarnaast maakte de NLsportraad een aantal aanvullende analyses, onder andere 
door de organisatie en financiering van de sport te vergelijken met andere sectoren29  
en met andere landen,30 door het beleid van de Europese Unie in kaart te brengen31 
en door een verkenning te doen van de prijselasticiteit van de sport.32

Op verzoek van de partners van het Nationaal Sportakkoord heeft de NLsportraad 
zich vervolgens gebogen over mogelijke beleidsscenario’s voor de organisatie 
en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst. Dit resulteerde in de 
discussienota Het Speelveld van de sport.33 Hierin zijn vier scenario’s beschreven met 
onderliggende beleidskeuzes: is de organisatie en financiering van de sport vooral 
een publieke taak of een taak voor private partijen? En is sport een doel op zichzelf, 
of vooral een middel om andere maatschappelijke doelen te behalen?
In augustus en september 2020 heeft de commissie een serie bijeenkomsten 
georganiseerd om de beleidsscenario’s met de overheid, de sportbranche en met 
onafhankelijke experts te bediscussiëren.

Na de discussie in de zomer van 2020 heeft de commissie het advies De opstelling op 
het speelveld voorbereid.34 De NLsportraad heeft het advies overgenomen. Voor een 
robuuste organisatie en duurzame financiering beveelt de raad aan sport (topsport, 
breedtesport en bewegen) te beschouwen als een publieke voorziening en de taken 
van publieke en private partijen op te nemen in een stelselwet. De NLsportraad 
beveelt aan de sportbranche te versterken, de branche door te ontwikkelen tot 
een sport- én beweegbranche en de samenwerking te bevorderen tussen sport en 
andere terreinen, zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en bedrijfsleven. 

28  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/02/07/swot-bijeenkomsten-22-en-30-01
29  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/07/10/rondje-langs-de-velden-i. 

 een-vergelijking-van-organisatie-en-financiering-van-sport-met-andere-sectoren
30  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/07/10/rondje-langs-de-velden-ii.- 

 een-vergelijking-van-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport-met-andere-landen
31  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/07/10/de-europse-spelregels. 

 -kaders-van-de-europese-unie-voor-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport
32  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/07/10/de-prijzen-van-sport. 

 verkenning-van-de-prijselasticiteit-in-de-sport
33  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2020/07/10/het-speelveld-van-de-sport. 

 -discussienota-over-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport-in-de-toekomst
34  www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2020/11/19/de-opstelling-op-het-speelveld
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De raad acht het noodzakelijk sport voor veel meer mensen toegankelijk te maken 
om zodoende een stevige bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige 
samenleving.35

De NLsportraad heeft het advies op 19 november 2020 aangeboden aan de minister 
van Medische Zorg en Sport en aan de partners van het Nationaal Sportakkoord. 
De minister heeft het advies meteen doorgestuurd aan de Tweede Kamer.

In verschillende interactieve webinars heeft de NLsportraad het advies aan het 
bredere publiek gepresenteerd.36 

3.3 Actuele vraagstukken (Programmalijn 3)

3.3.1 COVID-19 virus
In maart 2020 kwam iedereen thuis te zitten door het COVID-19 virus dat Nederland 
in zijn greep hield. De virusuitbraak heeft ook grote gevolgen voor sport en bewegen: 
sportevenementen werden afgelast, sporttrainingen konden niet doorgaan, sport-
scholen moesten dicht en door al het thuiswerken bewogen Nederlanders nog minder. 

In een serie columns hebben verschillende raadsleden geschreven over het 
COVID-19 virus in relatie tot sport en bewegen. Michael van Praag schreef het over 
de veerkracht van sport.37 Erik Scherder ging in verschillende columns in op het 
positieve effect van bewegen op de gezondheid en op de vatbaarheid voor het virus.38  
Daarnaast schreef hij over het gevaar van thuiswerken op de gezondheid.39 

3.3.2 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 de minister-president.40 

35  www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/nieuws/2020/11/19/advies-nederlandse-sportraad-maak-van- 
 sport-een-publieke-voorziening

36  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/12/03/verslag-webinar-de-opstelling-op-het-speelveld
37  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/column-michael-van-praag
38  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/08/25/column-erik-scherder en  

 www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/05/22/column-erik-scherder
39  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/10/14/column-erik-scherder--- 

 niemand-praat-over-het-gevaar-van-thuiswerken
40  www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/publicaties/2018/09/10/plezier-in-bewegen
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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.

In navolging op het advies wilde de NLsportraad in 2020 meerdere scholen bezoeken 
en over de bevindingen wat betreft sporten en bewegen op deze scholen rapporteren.
Begin 2020 werd een bezoek gebracht aan basisschool de Wilgetoren. Dit is een school 
waar het bestuur een duidelijke visie heeft op bewegen. Het is een van de speerpunten 
van het beleid. Zij willen daarmee een voorbeeld worden voor andere scholen. Door de 
uitbraak van COVID-19 is het in 2020 helaas bij dit ene schoolbezoek gebleven.
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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 de jaren daarna. 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. Vanwege COVID-19 zijn bijeenkomsten 
vanaf maart voornamelijk online georganiseerd. 
Dit neemt niet weg dat er creatieve oplossingen werden 
gevonden om zoveel mogelijk interactie te creëren.  

In 2020 heeft de NLsportraad zelf de volgende 
bijeenkomsten belegd:

• Bijeenkomsten met stakeholders waarin een SWOT 
analyse werd gemaakt ter ondersteuning van de 
kwalitatieve analyse van de sportbranche 

• Werkbezoek aan basisschool de Wilgetoren als 
opvolging van het advies Plezier in Bewegen 

• Een online consultatieronde met stakeholders over de 
kwalitatieve analyse van de sportbranche

• Online aanbieding van Het speelveld van de sport aan de 
partners van het sportakkoord

• Interactieve webinars waarin Het speelveld van de 
sport werd bediscussieerd 
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• Live bijeenkomsten - uiteraard op anderhalve meter afstand - waarin Het speelveld 
van de sport werd bediscussieerd

• Online aanbieding van het advies De opstelling op het speelveld aan de partners van 
het sportakkoord

• Presentatie van het advies De opstelling op het speelveld tijdens twee interactieve 
online webinars. 

Daarnaast heeft de NLsportraad deelgenomen of een bijdrage geleverd aan de 
volgende (voornamelijk online) externe bijeenkomsten:

• Te gast in verschillende podcasts en interviews waarin de adviezen van de 
NLsportraad onder de aandacht werden gebracht

• Geven van gastcolleges in het kader van de sportmaster aan de Utrechtse School 
voor Bestuur en Organisatie (UU)

• Deelname aan de (online) Dag van het Sportonderzoek met onder andere een sessie 
over Het speelveld van de sport

• Deelname aan verschillende webinars over interessante onderwerpen die in relatie 
staan tot het werkprogramma van de NLsportraad

• Een ronde langs de verschillende Kamerleden met het onderwerp sport in de 
portefeuille om De opstelling op het speelveld te presenteren

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. 

Nederlandse Sportraad | Jaarverslag 2020 //

22



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 2020 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
Halverwege 2020 is de NLsportraad overgestapt op een nieuw nieuwsbrieven- 
systeem: Laposta. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze nieuwsbrief aanmelden 
via de website van de NLsportraad. Met de nieuwsbrief houdt de raad mensen actief 
op de hoogte van adviezen, het laatste nieuws, aankomende evenementen en andere 
updates over de NLsportraad. In 2020 zijn vier nieuwsbrieven verschenen: in januari, 
april, juli en september. 41 

4.5 Social media
De NLsportraad heeft sinds 2017 een twitteraccount onder @NLsportraad, wat vooral 
ingezet wordt ter ondersteuning van nieuwsberichten.42 De NLsportraad heeft in 2020 
zelf 118 tweets en 116 retweets verstuurd. In 2020 is het aantal volgers met zo’n 
300 gestegen naar ongeveer 1700. Het twitteraccount volgt steeds meer relevante 
organisaties binnen het domein van sport, bewegen, (volks)gezondheid, preventie, 
onderwijs en het sociaal domein, om de interactie en het bereik te vergroten. 
Dit met het oog op de bredere opgave die de NLsportraad van minister Bruins heeft 
meegekregen om sport te relateren aan maatschappelijke vraagstukken. 
In 2020 was er op diverse momenten veel aandacht voor het twitteraccount van 
de NLsportraad, namelijk bij het uitbrengen van de columns van Erik Scherder en 
Michael van Praag, rond de publicatie van de discussienota ‘Het speelveld van de sport’ 
en rond het advies ‘De opstelling op het speelveld’.
 
Sinds 2018 heeft de NLsportraad ook een LinkedIn-pagina.43 Deze pagina gebruikt 
de raad voornamelijk om uitgebreide berichten naar buiten te brengen over adviezen, 
publicaties, online webinars of consultatierondes. Daarnaast zijn er in 2020 
vacatures voor nieuwe raadsleden van de NLsportraad en voor nieuwe leden van de 
beoordelingscommissie sportevenementen via LinkedIn-vacatures gepubliceerd. 

41  www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuwsbrieven
42  twitter.com/nlsportraad
43  www.linkedin.com/company/nederlandse-sportraad/
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In 2020 heeft de NLsportraad 36 berichten op LinkedIn geplaatst. Het aantal 
volgers via de LinkedIn-pagina is gestegen van 438 in 2019 naar 1752 in 2020, 
waarbij de grootste stijging te zien was in aanloop naar en rond de publicatie van 
de discussienota Het speelveld van de sport (10 juli), de twee online webinars 
(26 augustus en 2 september), het advies De opstelling op het speelveld 
(19 november) en de online webinar op 26 november 2020. Na het webinar van 
26 november 2020 is de NLsportraad gestart met een aparte LinkedIn gespreksgroep 
om het gesprek over een toekomstbestendige sportbranche faciliteren. 
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden en meepraten.

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. 
In 2020 waren er in de media diverse publicaties met aandacht voor de NLsportraad 
en voor de raadsleden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de volgende:

• De oproep op zaterdag 23 mei van o.a. Joop Alberda en Erik Scherder met een 
paginagrote advertentie ‘Bewegen. Het nieuwe normaal’ en ‘Sport als medicijn voor 
een gezonde samenleving’ op nos.nl 

• Het opinieartikel van Erik Scherder ‘Niemand praat over hét gevaar van thuiswerken’ 
in de Telegraaf van 14 oktober 

• Een profiel ‘NLsportraad is de hoeder van de Nederlandse sport, maar wie zitten er nu 
eigenlijk in?’ in de Volkskrant op 30 november

• Interviews/podcasts met Michael van Praag bij ALLsportsradio ‘Wat is de 
NLsportraad?’ op 16 november en bij BNR Sportzaken ‘Nieuwe sportrealiteit heeft 
‘lichte’ regie nodig’ op 31 december 

Daarnaast hebben onafhankelijke vakmedia zoals Sport en Strategie en 
SportknowhowXL in artikelen aandacht besteed aan adviezen van de NLsportraad en 
columns van Erik Scherder en Michael van Praag. In de reguliere pers (NOS, landelijke 
kranten en BNR-nieuwsradio) kreeg het advies ‘De opstelling op het speelveld’ veel 
aandacht en volop publiciteit.
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5. Begroting
De begroting van de NLsportraad maakt onderdeel uit van de begroting van het 
ministerie van VWS. Het rijksjaarverslag 2020 wordt op 19 mei 2021 aan de 
Tweede Kamer aangeboden (Verantwoordingsdag). 

In 2020 had de NLsportraad de beschikking over een budget van € 1.019.000,-. 
Hiervan is € 874.610,- besteed. Aan het einde van het jaar bleef € 144.390,- (14,2%) 
van het budget over. De onderuitputting heeft te maken met het tijdelijk openstaan 
van vacatures bij het secretariaat en met het niet kunnen organiseren van een 
jaarcongres vanwege de coronacrisis.
Van het bestede bedrag is € 613.749,- uitgegeven aan personeel. Hiervan is 
€ 55.585,90 aan vacatievergoedingen voor de raad en commissies uitgegeven. 

De materiële kosten betroffen in totaal € 260.836,- bestaande uit de uitbesteding 
van analyses en overige kosten, waaronder voor fotografie, vormgeving en drukwerk, 
congreslocaties en webcastproducties.

Realisatie begroting NLsportraad 2020 in €

Kasbudget 1.019.000

Kasrealisatie 874.610

Personeel 613.749

Waarvan salaris en lasten secretariaat 558.163

Waarvan vacatiegelden raad 25.353

Waarvan vacatiegelden adviseurs/commissieleden 30.233

Materieel 260.861

Waarvan uitbesteding analyse 132.180

Waarvan overige kosten 128.681
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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 maximaal tien leden onder voorzitterschap van Michael van Praag.
Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en 
praktisch uitvoerbaar.

Zie www.nederlandse-sportraad.nl 

Maart 2021 | NLsportraad 2021-01
Foto omslag: Sander Koning
Vormgeving: Things To Make And Do

http://www.nederlandse-sportraad.nl
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