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Voorwoord
// Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). 
Net als in 2020 stond de samenleving dit jaar in het teken van de COVID-19-
pandemie. De verstrekkende gevolgen van het virus, maar ook van de maatregelen, 
werden dit jaar steeds duidelijker. We zijn met zijn allen nog minder gaan sporten 
en bewegen en de sportsector heeft het zwaar te verduren gehad met alle 
afgelaste trainingen, competities, evenementen en gesloten accommodaties. 
En COVID-19 is niet de enige pandemie. Ook voor de pandemie van bewegings-
armoede vroeg de NLsportraad in 2021 regelmatig aandacht. Zo probeerde de 
NLsportraad onder andere tijdens de landelijke verkiezingen duidelijk te maken 
dat bewegen een oplossing kan bieden voor beide pandemieën. Helaas was er tot 
teleurstelling van de NLsportraad in het nieuwe regeerakkoord te weinig aandacht 
voor sport en bewegen en voor preventie in het algemeen.

De NLsportraad werkte in 2021 aan een belangrijk advies, het addendum op het 
advies De opstelling op het speelveld. Het nieuwe advies bevat handvatten om 
uit de pandemie van bewegingsarmoede te komen. De raad gaat daarin dieper 
in op de eerder geadviseerde sportwet en bijbehorende financiële maatregelen. 
Naar aanleiding van dit advies heeft de Tweede Kamer in juli met grote meerderheid 
een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om voorbereidingen 
te treffen voor een sportwet. Daarnaast heeft de raad – met het nieuwe 
werkprogramma voor 2021-2024 in de hand – twee adviestrajecten opgestart 
waarin de maatschappelijke betekenis van sport centraal staat. Het gaat om 
de doorontwikkeling van de paralympische topsport en het pedagogisch klimaat in 
de sport. Ten slotte rondde de beoordelingscommissie sportevenementen de 
laatste beoordelingen af van subsidieaanvragen voor internationaal aansprekende 
sportevenementen.

Na dit bewogen jaar hopen wij ook in de komende jaren het kabinet, het parlement en 
het brede domein van bewegen, sport en topsport 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 voor een periode van vier jaar. 
Per 11 mei 2020 is besloten om de instellingtermijn van de NLsportraad met twee jaar 
te verlengen. Tegelijkertijd is op verzoek van de minister een traject in gang gezet 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, bewegen en sportgerelateerde vraagstukken. Bij de wettelijke verankering krijgt 
de NLsportraad een ruime opdracht waarmee de raad wordt gevraagd om topsport, 
sport en bewegen te relateren aan maatschappelijke vraagstukken.

In 2021 is de NLsportraad gestart met de uitvoering van het meerjarig werk-
programma 2021-2024 Sport in het systeem.2 Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag bevat 
een beschrijving van de uitgevoerde adviezen en andere producten, al dan niet 
behorende tot het werkprogramma.

In het eerste deel van het jaar lag de focus op het financieel en wettelijk addendum, 
als vervolg op het advies De opstelling op het speelveld dat de NLsportraad in 2020 
uitbracht.3 Over het advies en addendum hebben vertegenwoordigers van de 
NLsportraad op verzoek presentaties gegeven in diverse regio’s en bij diverse partijen. 
In een brief aan de staatssecretaris van VWS adviseert de raad dat het verstandig 
is als overheden en de sportbranche in een vroegtijdig stadium overleggen over de 
inrichting van een toekomstbestendig sportstelsel. In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag 
staat een weergave van werkbezoeken en bijeenkomsten. 

Eind 2021 is de raad in vervolg op De opstelling op het speelveld gestart met het 
adviestraject over de toekomst van de organisatie en financiering van topsport.4 
Dit adviestraject was aangekondigd in het advies uit 2020. 
In overeenstemming met het werkprogramma is de raad aan de slag gegaan met de 
vraag hoe het ervoor staat met het pedagogisch klimaat in de sport in Nederland, 
hoe het kan worden verbeterd en welke rol de (rijks)overheid daarbij heeft.5

1 Verlenging Nederlandse Sportraad | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
2 Werkprogramma 2021-2024 | Werkprogramma’s en jaarverslagen | Nederlandse Sportraad
3 Organisatie en financiering van de sport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
4 Organisatie en financiering van topsport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
5 Pedagogisch klimaat in de sport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
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Naar aanleiding van de adviesaanvraag van de minister voor Medische Zorg en Sport 
heeft de NLsportraad zich gericht op de doorontwikkeling van de paralympische sport.6

En in samenwerking met de andere adviesraden van het kabinet heeft de raad het 
initiatief genomen voor een jongerenbundel. 

Doordat het Beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019-2020 per 2021 kwam 
te vervallen, is de opdracht van de Beoordelingscommissie sportevenementen van de 
NLsportraad in 2021 gestopt.7 Eind 2020 zijn nog een aantal subsidieaanvragen bij 
VWS binnengekomen. De Beoordelingscommissie sportevenementen heeft die begin 
2021 beoordeeld. 

De NLsportraad is niet direct betrokken geweest bij de coronamaatregelen die zijn 
getroffen in de sport. Wel heeft de raad, net als in 2020, het grote belang van vitaliteit 
onder de aandacht gebracht. Hierover heeft de raad verschillend columns uitgebracht 
en aandacht gevraagd in de media.8 

Politiek gezien stond 2021 in het teken van de vorming van een coalitie en van een 
nieuw regeerakkoord. Bij de presentatie van het regeerakkoord heeft de NLsportraad 
een persbericht uitgegeven waarmee de raad zijn teleurstelling uit: er is te weinig 
aandacht voor sport en bewegen.9 

1.1.1 Wettelijke verankering
In 2021 zijn de Wet op de NLsportraad en de memorie van toelichting opgesteld. 
Op basis daarvan zijn het ministerie van BZK en de ministerraad ermee akkoord 
gegaan de NLsportraad als permanent adviescollege in te stellen. Vervolgens heeft de 
Raad van State advies gegeven en is de wettelijke verankering eind 2021 ingebracht 
bij de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS.10 

De Kaderwet adviescolleges schrijft voor dat bij de instelling van een nieuw, 
permanent adviescollege ook vacatures voor raadsleden worden opengesteld. 
Juridisch gezien is namelijk sprake van een nieuw adviescollege. De vacatures zijn 
gepubliceerd in de Staatscourant.11 

Met de wettelijke verankering van de NLsportraad krijgt ook het ambtelijk secretariaat 
een permanente status. Het secretariaat biedt inhoudelijk en procesmatig 
ondersteuning aan de raad en maakt onderdeel uit van het concern, de planning- en 
controlcyclus en de begroting van het ministerie van VWS. 

6  Doorontwikkeling paralympische sport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
7  Beoordelingscommissie sportevenementen | Nederlandse Sportraad
8  O.a. Column Erik Scherder - Twee pandemieën en de overheid doet niets. Hoe kan dat? | Nieuwsbericht |   

 Nederlandse Sportraad
9  Nederlandse Sportraad teleurgesteld in regeerakkoord | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
10  Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad) |  

 Tweede Kamer der Staten-Generaal
11  [CB] Staatscourant 2021, 48141 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Nederlandse Sportraad | Jaarverslag 2021 //

6

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/doorontwikkeling-paralympische-topsport
https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2021/12/21/column-erik-scherder---twee-pandemieen-en-de-overheid-doet-niets.-hoe-kan-dat
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/nederlandse-sportraad-teleurgesteld-in-regeerakkoord
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z22506&dossier=35983
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-48141.html


De taken, verantwoordelijkheden, positionering en functies van het secretariaat 
staan beschreven in het organisatie- en formatierapport dat in 2021 is opgesteld. 
Het rapport is voor een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad (OR) ingediend. 
De OR heeft een medewerkersraadpleging uitgevoerd en heeft een positief advies 
gegeven aan de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG). Die is organisatorisch 
verantwoordelijk voor de NLsportraad als ‘buitendienst’ van het ministerie van VWS. 
De pSG heeft het advies van de OR overgenomen. 

1.2 Samenstelling NLsportraad
De NLsportraad heeft maximaal tien leden. Bij de beëindiging van de eerste termijn 
van de raad zijn in 2020 Merel van Vroonhoven, Duncan Stutterheim en Jaap de Groot 
teruggetreden als raadslid. In de zomer van 2020 is een traject gestart om nieuwe 
raadsleden te werven. Met de benoeming van drie raadsleden is de raad sinds 
mei 2021 volledig bezet. De NLsportraad heeft zijn streven behaald om voor de 
beschikbare plekken vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een niet-westerse 
migratieachtergrond te benoemen. De samenstelling van de raad is divers, zowel 
wat betreft kennis, expertise en netwerken als wat betreft achtergrond (herkomst, 
sekse, leeftijd).

Per mei 2021 bestond de raad uit de volgende leden:

• Michael van Praag (voorzitter) – internationaal sportbestuurder

• Ahmed Aboutaleb – burgemeester Rotterdam

• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel – manager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), 
olympiër, ex-bestuurder Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

• Farid Gamei – directeur Vechtsportautorieit, ex-topsporter

Fotograaf: Henriëtte Guest

Nederlandse Sportraad | Jaarverslag 2021 //

7



• Jiske Griffioen – paralympiër, rolstoeltennister

• Leanne van den Hoek (vice-voorzitter) – brigade-generaal buiten dienst

• Meryem Kilic-Karaaslan – partner Twijnstra Gudde

• Erik Scherder – hoogleraar Klinische neuropsychologie, VU Amsterdam

• Elke Snijder – CFO Landal GreenParks, ex-topsporter

• Bernard Wientjes – voorzitter Koninklijke Vereniging van de Nederlandse 
Chemische Industrie (VNCI), oud-voorzitter VNO-NCW

 
Claudia Bokel – (strategisch gemeentelijk beleidsadviseur sport, ex-topsporter en 
ex-IOC-lid) is sinds 2019 vaste adviseur van de raad.  

1.3 Commissies NLsportraad
Zoals vastgesteld in de Kaderwet adviescolleges en het reglement stelt de raad uit zijn 
midden commissies samen. De raad vult een commissie desgewenst aan met externe 
experts. Zij worden op persoonlijke titel benoemd als adviseur aan de raad.

De raad heeft in 2021 met drie tijdelijke commissies gewerkt. Deze commissies zijn 
samengesteld met adviseurs uit de adviseurspool van de NLsportraad. Als de raad een 
duurzaam beroep doet op experts, dan worden deze benoemd tot adviseurs van de 
raad en toegevoegd aan de pool van adviseurs. Met de inrichting van de adviseurspool 
zijn de vaste commissies van de raad komen te vervallen: de Wetenschapscommissie 
en de Beoordelingscommissie sportevenementen. De leden van deze commissies zijn 
grotendeels opgenomen in de pool.12 

1.3.1 Beoordelingscommissie sportevenementen
De beëindiging van de Beoordelingscommissie sportevenementen hangt 
samen met de afloop van het Beleidskader subsidiëring sportevenementen 
2019-2020 en de inwerkingtreding van de Nederlandse Topsportevenementen 
Strategie 2021-2030. Hierdoor is ook een einde gekomen aan de opdracht 
van de Beoordelingscommissie sportevenementen van de NLsportraad om 
subsidieaanvragen bij VWS voor internationaal aansprekende sportevenementen te 
beoordelen. De Beoordelingscommissie sportevenementen is niet meer actief sinds 
het laatste advies in juni 2021 is opgeleverd.13

12  Adviseurs | Raad | Nederlandse Sportraad
13  Beoordelingscommissie sportevenementen (afgerond) | Nederlandse Sportraad
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Namens de raad zaten Leanne van den Hoek en Marjolein Bolhuis-Eijsvogel 
(voorzitters) in de commissie. Overige leden waren:

• Lara Ankersmit – adjunct hoofdredacteur Digitaal van het Financieel Dagblad

• Reinoud van Assendelft de Coningh – senior consultant bij Van Assendelft & Partners

• Nike Boor – directeur Fonds Gehandicaptensport Nederland

• Champ Bouwman – projectmanager bij het Nederlands Bureau voor Toerisme  
 en Congressen 

• Marije Deutekom – lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

• Arne de Groote – managing director TeamNL Topsportcentrum Metropool

• Noud van Herpen – programmamanager Stichting Sportservice Noord-Brabant

• Paul Hover – onderzoeker Mulier Instituut

• Moniek Kleinsman – oud-professioneel schaatsster en Olympiër

• Maurice Leeser – Programmamanager VeiligheidNL  
 (t/m 2021 directeur-bestuurder Sportbedrijf Lelystad)

• René Martens – oud-rolstoelbasketballer en CCO bij Medux

• Gerrit Middag – directeur dayHarvest.nl 

• Bernard de Roos – directeur AIM

• Sigrid Schenk – adviseur bij bureau Rebel

• Hans Slender – beleidsadviseur sport bij de gemeente Groningen en  
 SportDrenthe/Kenniscentrum Events

• Nico Spreij – oud bondcoach zaalvoetbalteam en oud commandant  
 LO/ Sportorganisatie 

• Bas Stolwijk – oprichter Sportaccountant en partner bij Stolwijk Registeraccountants  
 & Belastingadviseurs B.V. 

• Duncan Stutterheim – mede-oprichter en eigenaar ID&T
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• Atilay Uslu – oprichter Corendon

• Erna van de Ven – directie- en bestuurslid in het culturele veld

De externe leden van de Beoordelingscommissie vormden een pool. Vanuit de pool 
werden telkens ten minste vijf commissieleden gevraagd om een oordeel te geven 
over een binnengekomen adviesaanvraag. Door te werken met een pool kon mogelijke 
belangenverstrengeling worden vermeden. 

1.3.2 Wetenschapscommissie
De Wetenschapscommissie heeft in de eerste vier jaar met een brede 
wetenschappelijke blik een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie en 
uitvoering van het eerste meerjarige werkprogramma van de NLsportraad.  
De experts uit de Wetenschapscommissie worden ingezet bij andere adviezen.14 

Vanuit de raad namen Erik Scherder en Leanne van den Hoek deel aan de commissie. 

14  Wetenschapscommissie (afgerond) | Raad | Nederlandse Sportraad

Bijeenkomst Wetenschapscommissie
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Overige leden waren:

• Marije Deutekom – lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

• Lia Karsten – stadsgeograaf en als associate professor verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam

• Joost Kok – hoogleraar Applied Data Science Universiteit Twente en  
decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

• Pauline Meurs – socioloog en hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan het 
instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

• Marjan Olfers – bijzonder hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam

• Hugo van der Poel – directeur-bestuurder Mulier Instituut

• Kim Putters – directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

• Cees Vervoorn – manager Toegepaste Wetenschap Kenniscentrum Sport & Bewegen

• Dennis Vink – hoogleraar in ondernemingsfinanciering en bedrijfseconomie aan 
Nyenrode Business Universiteit
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1.3.3 Commissie organisatie en financiering van de sport en topsport
De Commissie organisatie en financiering van de sport is in 2019 ingesteld om advies 
te geven over een toekomstbestendig sportstelsel in Nederland. De commissie heeft 
de totstandkoming van het advies en addendum begeleid in een aantal fasen, steeds 
in interactie met experts en stakeholders.15 

Na de voorbereiding van de commissie heeft de raad in november 2020 het advies 
De opstelling op het speelveld gepubliceerd. In aanvulling op dit advies heeft de 
commissie begin 2021 de wettelijke verankering en financiële onderbouwing van het 
sportstelsel verder uitgewerkt en gepubliceerd in een addendum. 

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

• Eelco Blok – directielid bij Reggeborgh (geen commissielid voor het advies 
over topsport) 

• Marjan Olfers – bijzonder hoogleraar Sport en recht, VU Amsterdam

• Bert van Oostveen – directeur-bestuurder bij Kenniscentrum Sport

• Hugo van der Poel – directeur-bestuurder Mulier Instituut

• Dennis Vink – hoogleraar Ondernemingsfinanciering en bedrijfseconomie Nyenrode

• Willem van Duin (addendum) – voorzitter raad van bestuur Achmea Groep

• Gerber van Nijendaal (addendum) – plaatsvervangend secretaris 
Raad Openbaar Bestuur

• Dick Sluimers (addendum) – bestuurder en adviseur bij bedrijfsleven en overheid

• Elies Steyger (addendum) – hoogleraar Europees bestuursrecht, VU Amsterdam
 
Als vervolg op het advies over de organisatie en financiering van de sport, is in het 
najaar van 2021 een nieuwe commissie begonnen die zich richt op de organisatie en 
financiering van de topsport. Deze commissie bestaat uit de raadsleden Marjolein 
Bolhuis-Eijsvogel (voorzitter), Elke Snijder en Bernard Wientjes en hiervoor genoemde 
experts van het advies (exclusief Eelco Blok en deelnemers aan het addendum).

15  Commissie organisatie en financiering van de sport | Raad | Nederlandse Sportraad
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1.3.4 Commissie doorontwikkeling paralympische topsport
Ter uitvoering van het advies over de doorontwikkeling van de paralympische 
topsport is een commissie aangesteld bestaande uit de raadsleden Jiske Griffioen 
en Farid Gamei.16 De voorzitter van de commissie is Claudia Bokel, vaste adviseur van 
de raad. De commissie is uitgebreid met experts:

• Rita van Driel – adviseur in de sport met aandacht voor sporten met een handicap, 
lid International Paralympic Comittee

• René Martens – nationaal rolstoelbasketballer

• Cees Vervoorn – manager Toegepaste wetenschap bij Kenniscentrum 
Sport & Bewegen

• Jan-Willem van der Roest – docent Bestuurs- en organisatiewetenschap, 
Universiteit Utrecht

• Lara Ankersmit – adjunct-hoofdredacteur Digitaal Financieel Dagblad

16  Commissie doorontwikkeling paralympische topsport | Raad | Nederlandse Sportraad

Bijeenkomst met sporters, atleten en coaches in het kader van het advies doorontwikkeling 
paralympische sport
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1.3.5 Commissie pedagogisch sportklimaat
De commissie Pedagogisch sportklimaat is ingesteld om het advies voor te bereiden 
over een pedagogisch klimaat in de sport. Namens de raad zitten Farid Gamei 
(voorzitter), Meryem Kilic-Karaaslan en Michael van Praag in de commissie.17 

In 2021 waren de volgende externe leden aangesloten bij de commissie:

• Arno de Swart – kernteamlid Onderwijsontwikkeling en docent sportopleiding, 
Hogeschool Windesheim

• Inge de Wolf – hoogleraar Onderwijsstelsels, Universiteit van Maastricht 

• Nicolette Schipper-van Veldhoven – lector Sportpedagogiek, 
Hogeschool Windesheim 

• Ronald Klomp – directeur CIOS Zuidwest-Nederland, Scalda/Da Vinci college

17  Commissie pedagogisch sportklimaat | Raad | Nederlandse Sportraad

Stakeholderbijeenkomst in het kader van adviestraject pedagogisch klimaat
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1.4 Secretariaat NLsportraad
De NLsportraad wordt ondersteund door een secretariaat dat de raad helpt om 
verkenningen te doen, analyses te maken, adviezen te schrijven en hierover te 
communiceren.18 Het secretariaat zorgt voor een goede aansluiting op de laatste 
stand van de wetenschap en op de kennis en ervaring in de praktijk. Het is bovendien 
penvoerder voor de raad, organisator van vergaderingen en bijeenkomsten en 
loket voor vragen van derden. Ook onderhoudt het secretariaat contacten met 
departementen, politiek, kennisinstellingen en diverse organisaties in de praktijk.

In 2021 werd het secretariaat geleid door secretaris-directeur Mariëtte 
van der Voet. Daarnaast bestond het secretariaat in 2021 uit adviseurs 
Lennart Langbroek, Annet Tiessen-Raaphorst, Jeanine Graaff en Tessa van 
der Velden, managementondersteuners Ilona de Prieëlle en Sandra Steijn, 
adviseur bedrijfsvoering Nathalie Meeuwisse, woordvoerder Margriet Bokhorst 
(inhuur) en redacteur Marike Kerbert (inhuur). 

Door de wettelijke verankering van de NLsportraad wijzigt de status van een tijdelijk 
naar een permanent adviescollege. Daarom is de NLsportraad als buitendienst 
opgenomen in de organisatiestructuur van het ministerie van VWS en zijn alle 
medewerkers van het secretariaat in het eerste halfjaar van 2021 naar deze eenheid 
overgebracht. Hiermee is een einde gekomen aan de jarenlange detacheringen van 
medewerkers vanuit diverse directies van het kerndepartement. 

18  Secretariaat | Raad | Nederlandse Sportraad
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1.5 Werkwijze en instelling 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 en advies- en 
onderzoeksbureaus in om analyses te 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. In 2021 heeft de NLsportraad diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. Voor de meeste nodigde de raad deelnemers uit; voor het advies over 
pedagogisch klimaat gold een open inschrijving.19 Daarnaast is in samenwerking met 
de Nationale Jeugdraad een bijeenkomst georganiseerd om jongeren te betrekken 
bij een advies.20 Voor het adviestraject over doorontwikkeling paralympische sport 
sprak de NLsportraad met internationale deskundigen, Nederlandse stakeholders, 
wetenschappers en paralympische sporters en coaches.21 

Reglement van orde
In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet 
adviescolleges overgenomen en een aantal nadere regels gesteld.22 Deze regels 
gaan bijvoorbeeld over de vergaderfrequentie, over de taken en bevoegdheden van 
de voorzitter en de secretaris-directeur en over de samenstelling en werkwijze van 
toekomstige commissies. 
 

19  Uitnodiging: Denk mee over een pedagogisch klimaat in de sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
20  Jongeren vinden goede sfeer belangrijk voor plezier in sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
21  Aanknopingspunten voor ontwikkeling paralympische sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
22  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2018/09/27/reglement-van-orde
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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.23 Deze gedragscode geldt ook voor aan de raad 
verbonden adviseurs (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. De belangenverklaringen 
worden jaarlijks geactualiseerd en besproken in de raadsvergadering. Ze vormen 
de basis voor het profiel van de raadsleden en adviseurs op de website van de 
NLsportraad.
 
Vergoedingenbesluit
Op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad kunnen de adviseurs aan de 
raad gebruik maken van een vacatieregeling.24 Hiermee krijgen zij per vergadering of 
bijeenkomst waaraan zij deelnemen ten behoeve van het adviestraject een vergoeding 
voor hun inzet bij de NLsportraad. De vacatieregeling is in lijn met het Algemene 
Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. 

Vanaf 2021 krijgen de raadsleden een vaste maandelijkse vergoeding: acht raadsleden 
krijgen een maandelijkse vaste vergoeding voor 0,1 fte, één raadslid heeft afgezien 
van de vergoeding en de voorzitter ontvangt een vergoeding voor 0,2 fte.25

23  www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/documenten/publicaties/2018/05/30/gedragscode-2018
24  Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad | Besluit | Nederlandse Sportraad
25  Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad | Besluit | Nederlandse Sportraad
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2. Werkprogramma
2.1 Visie
Na het besluit van de regering om de NLsportraad te verlengen, heeft de raad een 
nieuw meerjarig werkprogramma opgesteld, Werkprogramma 2021-2024: Sport in 
het systeem.26 Dit is de opvolger van Werkprogramma 2018-2020: Stip op de Horizon.27 
De NLsportraad werkt met meerjarige werkprogramma’s om een langetermijnvisie 
te kunnen uitwerken. Uit het meerjarige werkprogramma worden jaarlijkse 
werkprogramma’s afgeleid. In het nieuwe werkprogramma geeft de NLsportraad aan 
welke adviezen in de periode 2021-2024 worden gegeven. De visie en thema’s zijn 
meerjarig. De concrete activiteiten worden per jaar bepaald en met Prinsjesdag door 
het kabinet aan het parlement gezonden.28 
In de visie en thema’s staat de maatschappelijke betekenis van sport centraal. 
De NLsportraad wil door middel van 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. Dat maakt interdepartementale samenwerking nodig. 
Deze interdepartementale samenwerking 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 Programmalijnen
Het meerjarig werkprogramma is vastgesteld langs vier thema’s.

1.  Sport en gezondheid: Na een eerste analyse over sport en bewegen tijdens de 
levensloop, wil de NLsportraad onder dit thema een reeks adviezen uitbrengen over 
het systematisch in beweging brengen van verschillende groepen in verschillende 
situaties. Het gaat om adviezen voor geïdentificeerde kwetsbare groepen. De raad 
zal steeds bezien welke beleidsterreinen en welke stelsels en kaders eraan kunnen 
bijdragen dat deze groepen in beweging komen (bijvoorbeeld: Wet publieke 
gezondheid, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet).

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 dat is opgesteld om ongewenst gedrag te voorkomen en tegen 
te gaan.

26  Werkprogramma 2021-2024 | Werkprogramma’s en jaarverslagen | Nederlandse Sportraad
27  Stip op de horizon, werkprogramma 2018 - 2020 | Jaarplan | Nederlandse Sportraad
28  www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma
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3. Topsport en samenleving: Onder dit thema adviseert de NLsportraad over de 
maatschappelijke waarde van grote sportevenementen in het algemeen en 
individuele sportevenementen in het bijzonder. Daarnaast neemt de NLsportraad 
het systeem van talentherkenning en -ontwikkeling onder de loep. Ook 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. 

Bijeenkomst met sporters, atleten en coaches in het kader van het advies doorontwikkeling 
paralympische sport
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2.3 Actualisering werkprogramma 2022
Jaarlijks actualiseert de NLsportraad het werkprogramma Sport in het systeem 
2021-2024. In 2021 maakte de NLsportraad een actualisering voor 2022.29 
Hierin beschrijft de raad onder andere dat er een aantal ongeplande adviezen bij 
zijn gekomen in 2021, zoals het addendum op De opstelling op het speelveld en de 
adviesaanvraag van de minister van Medische Zorg en Sport over Doorontwikkeling 
paralympische sport. Hierdoor is een aantal adviezen doorgeschoven naar 2022. 
Ook zijn de werkzaamheden van de beoordelingscommissie medio 2021 geëindigd. 
Daarnaast beschrijft de raad dat er op moment van schrijven nog geen regeerakkoord 
is, waardoor mogelijk nog aanpassingen nodig zijn. 

29  Werkprogramma 2022 | Publicatie | Nederlandse Sportraad
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3. Advisering
3.1 Beoordelingen subsidieaanvragen  

 sportevenementen 
Op 1 januari 2021 werd de Nederlandse Topsportevenementen Strategie 2021-2030 
van kracht. Daarmee kwam het Beleidskader sportevenementen 2019-2020 te 
vervallen. Dat betekent dat ook de opdracht verviel van de Beoordelingscommissie 
sportevenementen van de NLsportraad om de minister van VWS te adviseren over 
subsidieaanvragen voor internationaal aansprekende sportevenementen. Eind 2020 
is nog een aantal subsidieaanvragen gedaan, die de Beoordelingscommissie 
sportevenementen in de eerste helft van 2021 heeft beoordeeld.
De NLsportraad heeft in 2021 over de volgende zes aanvragen advies uitgebracht:

• UEFA Futsal EURO 2022

• World Police & Fire Games 2022

• WK volleybal dames 2022

• European Company Games 2022

• World Gymnaestrada 2023

• EK hockey dames en heren 2021

De NLsportraad oordeelde positief over vijf van de zes evenementen. Alleen voor de 
European Company Games 2022 gaf de NLsportraad een negatief advies aan het 
ministerie van VWS. Uiteindelijk heeft het ministerie van VWS subsidies toegekend 
aan de UEFA Futsal Euro 2022, de World Police & Fire Games 2022, het WK volleybal 
dames 2022 en het EK hockey 2021 dames en heren.30

Ter afsluiting van de adviesperiode van de beoordelingscommissie sportevenementen, 
maakte de NLsportraad een samenvatting van de belangrijkste inzichten van de 
commissie. In die samenvatting geeft de raad een aantal aanbevelingen voor de 
toekomst van topsportevenementen in Nederland. Het gaat onder meer over wat 
nog meer nodig is om de impact te vergroten van topsportevenementen op sport 
en samenleving. De samenvatting is vervolgens met een brief aan de minister van 
VWS gestuurd.31 

30  Ontwikkelingen in de sportsector | Tweede Kamer der Staten-Generaal
31  Brief NLsportraad minister Beoordelingscommissie sportevenementen | Brief | Nederlandse Sportraad en  
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3.2 Organisatie en financiering van de sport:  
 addendum

In november 2020 bracht de NLsportraad na een uitgebreid adviestraject het 
advies De opstelling op het speelveld uit.32 Om een sportstelsel mogelijk te maken, 
adviseerde de NLsportraad om sport en bewegen te zien als een publieke voorziening. 
Daarmee wordt sport en bewegen een (mede)verantwoordelijkheid van de overheid. 
Om dit te bewerkstelligen, adviseerde de raad om een stelselwet te maken en een 
forse financiële investering te doen. 

In aanvulling op dit advies heeft de NLsportraad begin 2021 de wettelijke verankering 
en financiële onderbouwing van het sportstelsel verder uitgewerkt. Hiervoor is de 
Commissie organisatie en financiering van de sport opnieuw bij elkaar geroepen en 
tijdelijk uitgebreid met specialisten op het gebied van wetgeving en financiering. 
In twee aparte groepen is de commissie aan de slag gegaan met de verdere 
uitwerking. Onderzoeksbureau Rebel, ondersteund door het Mulier Instituut, 
heeft daarbij in opdracht van de NLsportraad een pakket van mogelijke financiële 
maatregelen doorgerekend.33 

De NLsportraad heeft het resultaat op 6 april 2021 gepubliceerd in het Wettelijk en 
financieel addendum.34 

32  De opstelling op het speelveld | Advies | Nederlandse Sportraad
33  Rapport Rebel inventarisatie en doorrekening | Rapport | Nederlandse Sportraad
34  Wettelijk en financieel addendum bij De opstelling op het speelveld | Advies | Nederlandse Sportraad  

 en Addendum: sportwet en forse investeringen nodig voor vitalere bevolking | Nieuwsbericht |  
 Nederlandse Sportraad
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In een interactief webinar is het addendum een dag later gepresenteerd aan een 
breder publiek.35 In de periode na publicatie van het advies heeft de NLsportraad in 
vele gesprekken met en presentaties aan stakeholders verdere uitleg gegeven over 
het sportstelsel en de organisatie en financiering daarvan.
De Tweede Kamer heeft in juli met grote meerderheid een motie aangenomen waarin 
het kabinet wordt gevraagd om voorbereidingen te treffen voor een sportwet.36 
In vervolg daarop adviseerde de NLsportraad de staatssecretaris van Sport in een 
brief dat het goed zou zijn als overheden en de sportbranche in een vroegtijdig 
stadium overleggen over de inrichting van een toekomstbestendig sportstelsel.37  

3.3 Doorontwikkeling paralympische sport
De minister van Medische Zaken en Sport heeft de NLsportraad advies gevraagd 
over de doorontwikkeling van de paralympische sport, nationaal en internationaal. 
Specifiek vroeg de minister advies over de rol die de Nederlandse overheid daarbij 
kan innemen.38 

Met behulp van een commissie bestaande uit raadsleden en externe adviseurs is 
de raad aan de slag gegaan met de adviesaanvraag.39 Hierbij lag de focus op de 
punten waarop de paralympische sport verdere ontwikkeling behoeft, waaronder 
aantrekkelijkheid, inclusie, classificatie en governance.

35  Veel draagvlak voor een sportwet en voorgestelde financiële maatregelen NLsportraad | Nieuwsbericht |  
 Nederlandse Sportraad

36  Motie van het lid Van der Laan c.s. over een sportwet | Tweede Kamer
37  NLsportraad wijst op essentie van sportwet | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
38  Adviesaanvraag doorontwikkeling paralympische sport | Brief | Nederlandse Sportraad
39  Reactie NLsportraad adviesaanvraag doorontwikkeling paralympische sport | Brief | Nederlandse Sportraad
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Om de adviesaanvraag te beantwoorden, heeft de NLsportraad een analyse gemaakt 
van de huidige stand van zaken in de paralympische (top)sport en van relevante 
ontwikkelingen binnen en buiten de (paralympische) sport. Dit heeft de raad gedaan 
op basis van literatuur en aanvullend onderzoek door de Universiteit Utrecht  
(Van der Roest, 2021) in opdracht van de NLsportraad.40 Daarnaast heeft de raad 
interviews gehouden en vier bijeenkomsten georganiseerd met zowel nationaal als 
internationaal betrokken sporters, coaches, stakeholders en experts.41

Uit de bijeenkomsten bleek dat er bij sportorganisaties en gemeenten structurele 
aandacht nodig is voor gehandicaptensport om paralympische sport verder te 
ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen en 
sociale en fysieke toegankelijkheid van de sport voor mensen met een handicap. 
Verder kan de classificering van paralympische sporters professioneler en zou 
Nederland zich actiever kunnen opstellen in internationale sportorganisaties 
om een gidsrol te kunnen vervullen. De adviescommissie maakt met behulp van 
alle opgehaalde informatie een definitieve analyse van de stand van zaken van 
de paralympische sport en komt met aanbevelingen. Bij het verschijnen van dit 
jaarverslag is dit advies in de afrondende fase.
 

3.4 Pedagogisch klimaat in de sport
De NLsportraad signaleerde bij het schrijven van het werkplan 2021-2024 dat 
een pedagogisch sportklimaat nog lang niet overal in de Nederlandse sport 
vanzelfsprekend is. Daarom brengt de raad ongevraagd advies uit over het 
(verbeteren van het) pedagogisch klimaat in de sport.

Na een eerste verkenning met betrokkenen en onderzoekers constateerde de raad 
dat de aanwezigheid en borging van een pedagogisch klimaat in het hele systeem 
van sport (bij verenigingen, bij ondernemers en andere aanbieders) aandacht vraagt. 
De centrale vragen waarmee de raad daarom aan de slag is gegaan, is hoe het ervoor 
staat met het pedagogisch klimaat in de sport in Nederland, hoe het kan worden 
verbeterd en welke rol de (rijks)overheid daarbij heeft.42 

Om dit advies te kunnen opstellen, maakte de NLsportraad allereerst een 
analyse van het pedagogische klimaat in de sport in Nederland. De raad deed 
ook een vergelijkende studie naar aanpalende sectoren zoals kinderopvang 
en cultuur. Dit deed de raad op basis van deskresearch, interviews, online en 
live stakeholderbijeenkomsten met open uitnodiging, jongerenbijeenkomsten, 
werkbezoek en expert- en stakeholderbijeenkomsten met gerichte uitnodiging.43,44,45 

40  Het paralympisch topsportklimaat in Nederland - Van der Roest (2021) | Essay | Nederlandse Sportraad
41  Aanknopingspunten voor ontwikkeling paralympische sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
42  Pedagogisch klimaat in de sport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
43  Een goed pedagogisch sportklimaat in de praktijk | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
44  Jongeren vinden goede sfeer belangrijk voor plezier in sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
45  NLsportraad bezoekt het Centre for Sports & Education | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
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Hieruit bleek onder andere dat het belangrijk is dat er een gemeenschappelijke 
visie komt op hoe een goed pedagogisch klimaat er uitziet, voordat dit kan worden 
gerealiseerd in de Nederlandse sportwereld. Bovendien is het belangrijk dat 
sportorganisaties van binnenuit gemotiveerd zijn om het pedagogische klimaat in hun 
omgeving te verbeteren. Ook is professionalisering bij sportclubs en betrokkenheid 
van kinderen en ouders bij hun sport belangrijk.

Met behulp van een commissie van externe adviseurs scherpt de raad de analyse 
veder aan en komt hij met aanbevelingen.46 Bij het verschijnen van dit jaarverslag is 
het advies nog in de maak.

46  Commissie pedagogisch sportklimaat | Raad | Nederlandse Sportraad

Werkbezoek van de NLsportraad en het Center for Sports & Education in Zwolle in het kader 
van het advies pedagogisch sportklimaat
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3.5 Jongerenbundel gezamenlijke raden
Op initiatief van de NLsportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
hebben verschillende adviesraden in 2021 de krachten gebundeld op het thema 
jongeren. Concrete aanleiding daarvoor was corona. Het virus ontzag jongeren veelal. 
Dat geldt niet voor de maatregelen om het virus in te dammen, met alle gevolgen 
van dien. 

Ook vóór corona hadden jongeren al te maken met grote uitdagingen die in de 
toekomst nog lang zullen doorwerken. De raden wilden daarom nadenken over de 
wereld die we na corona aantreffen, hoe we deze wereld willen vormgeven voor onze 
jongeren en hoe we hen daarbij betrekken. Hiermee wilden de adviesraden kenbaar 
maken dat ze zich zorgen maken over de toekomst van de jonge generaties.

De raden zijn aan de slag gegaan met een gezamenlijke bundel. Hierin staat een 
overkoepelende, gezamenlijke boodschap en schrijft elke raad een eigen artikel. 
Met deze gezamenlijke bundel wilden de raden agenderen en opiniëren. 

De NLsportraad heeft het onderwerp sport en mentale gezondheid bij jongeren 
gekozen. Raadsleden en het secretariaat gingen in gesprek met jongeren en 
wetenschappers over hun ervaring met sporten en bewegen en mentale gezondheid 
en het achterliggende (wetenschappelijke) onderzoek daarbij. 

Werkbezoek van de NLsportraad en het Center for Sports & Education in Zwolle in het kader 
van het advies pedagogisch sportklimaat
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3.6 Overige (advies)trajecten
Bij het uitbrengen van dit jaarverslag bevinden zich diverse adviestrajecten in de opstart-
fase en heeft de raad verschillende producten uitgebracht niet zijnde adviezen.

3.6.1 Adviestrajecten in opstartfase 
Organisatie en financiering topsport
In het najaar van 2021 is de raad een adviestraject gestart over de toekomst-
bestendigheid van de organisatie en financiering van topsport.47 Dit is in 2020 
aangekondigd in het advies De opstelling op het speelveld.48 De – gesubsidieerde en 
commerciële – topsport wordt gefinancierd door overheden (rijksoverheid, provincies en 
gemeenten), loterijen, media en sponsoren. De NLsportraad wil de organisatie en publiek-
private financiering van topsport nader onderzoeken, met name omdat de publieke en 
private bemoeienissen met topsport fluctueren. Onduidelijkheid over de organisatie 
van de overheid en de rol van de overheid, kwetsbaarheid van financieringsstromen, 
veranderend beleid op het terrein van kansspelen en media en nog vele andere 
ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomstbestendigheid van topsport.

De NLsportraad heeft de commissieleden die betrokken waren bij de totstandkoming 
van De opstelling op het speelveld bereid gevonden zich ook over het advies over 
topsport te buigen. Mogelijk voegt de commissie nog leden toe als er specifieke 
expertise nodig is. De commissie is medio november 2021 begonnen en richt zich er 
in eerste instantie op een goede analyse van de huidige organisatie en (publieke en 
private) financiering van topsport op te zetten. Daarbij wil de NLsportraad de publiek-
private verhoudingen binnen de topsport verder onderzoeken dan tot nog toe is 
gedaan. In de volgende fase wil de raad kunnen adviseren over de rol van overheden 
(rijk, provincies en gemeenten) als partijen die topsport mede mogelijk maken. 
De NLsportraad kijkt in de analyse naar de langere termijn en de toekomst-
bestendigheid. Ook bekijkt de raad welke invloed relevante ontwikkelingen hebben 
op de huidige sterktes en zwaktes van de topsportbranche.

Wanneer de NLsportraad zich een goed beeld heeft gevormd van de huidige 
organisatie en financiering van topsport en toekomstige ontwikkelingen, volgt een 
bijpassend advies. De verwachting is dat het adviestraject doorloopt tot eind 2022.

Beweegzorg
Voor het thema ‘sport en gezondheid’ in het werkprogramma 2021-2024 heeft 
het secretariaat onder het onderwerp ‘beweegzorg’: sport en bewegen in het 
ziekenhuissysteem oriënterende gesprekken gevoerd om het onderwerp te 
verkennen. Op basis hiervan zal de NLsportraad in 2022 een artikel publiceren.

47  Organisatie en financiering van topsport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
48  Organisatie en financiering van de sport | Adviezen | Nederlandse Sportraad
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Topsport en media
De minister van Medische Zorg en Sport kondigde in 2021 aan een adviesaanvraag 
te doen op het gebied van topsport en media. De NLsportraad verwacht de 
adviesaanvraag begin 2022.

3.6.2 Overige producten van de raad
Naast de deelpublicaties en adviezen in verschillende adviestrajecten heeft de raad 
ook een aantal eigenstandige producten gepubliceerd dit jaar:

• een brief aan de informateur waarin de raad benadrukt dat er iconische 
maatregelen genomen moeten worden tegen bewegingsarmoede;49

• een artikel in het themanummer Sport van het ledenblad van het CDA;50

• een reactie op de nota Gehandicaptensport die de SP, GroenLinks en D66 naar 
de minister van Sport stuurden. In de brief aan de initiatiefnemers adviseert de 
NLsportraad om in de nota Gehandicaptensport aan te sluiten bij het initiatief voor 
een sportwet;51

• een brief aan de staatssecretaris van Sport over de essentie van een sportwet;52

• verschillende columns waarin de raad de pandemie van bewegingsarmoede onder 
de aandacht brengt.53

49  Nederlandse Sportraad pleit voor iconische maatregelen tegen bewegingsarmoede | Nieuwsbericht |  
 Nederlandse Sportraad

50  Een toekomstbestendig sportstelsel vraagt regie van de overheid | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
51  Reactie NLsportraad op nota gehandicaptensport SP, GroenLinks en D66 | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
52  NLsportraad wijst op essentie van sportwet | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
53  Column Erik Scherder - Bewegen versterkt het immuunsysteem en op die manier het effect van COVID-19  

 vaccinatie | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad en Column Erik Scherder - Hybride werken: Een extra risico  
 voor inactiviteit | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad en Column Erik Scherder - Twee pandemieën en de  
 overheid doet niets. Hoe kan dat? | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad
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4. Communicatie
4.1 Communicatiestrategie
Begin 2021 heeft de raad de communicatiestrategie herijkt. De geactualiseerde 
communicatiestrategie heeft een horizon tot de wettelijke verankering van de 
NLsportraad en bestaat uit vier onderdelen:

• autoriteit vasthouden en verder uitbouwen;

• agendasetting van thema’s;

• op regelmatige basis publiciteit genereren;

• zichtbaarheid adviezen vergroten.

De NLsportraad besteedt veel aandacht aan de communicatie over en implementatie 
van adviezen. Publicatie 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. De communicatie is gebaseerd op vier kernwaarden: 
onafhankelijk, toonaangevend, vernieuwend, transparant.

4.2 Werkbezoeken en bijeenkomsten
Voor adviestrajecten zoekt de NLsportraad interactie via eigen bijeenkomsten 
en bijeenkomsten van derden. Door de COVID-19-maatregelen waren veel 
bijeenkomsten online, sommige zijn uitgesteld. Desondanks is op verschillende 
manieren interactie gecreëerd.
In 2021 heeft de NLsportraad zelf de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

• Interactief webinar waarin raadsleden Leanne van den Hoek en Bernard Wientjes 
het addendum (de bijlage) dat de NLsportraad heeft gemaakt bij het advies 
De opstelling op het speelveld presenteerden. Webinar addendum ‘De opstelling op 
het speelveld’ | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad (7 april 2021)

• Een bijeenkomst met lokale onafhankelijke sportraden (Amsterdam, Den Haag, 
Tilburg, Breda) om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke vraagstukken te 
ontdekken. (1 juli 2021)

•  Vier onlinebijeenkomsten met als thema ‘Denk mee over een pedagogisch 
sportklimaat’. Een goed pedagogisch sportklimaat in de praktijk | Nieuwsbericht | 
Nederlandse Sportraad (28 september 2021)
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• Werkbezoek Centre for Sports & Education Zwolle NLsportraad bezoekt het Centre 
for Sports & Education | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad (4 oktober 2021)

• Werkbezoek buurtsportcoaches Lisse. Kennismaking buurtsportcoaches Lisse | 
Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad (21 oktober 2021)

• Gesprek met jongeren over een pedagogisch klimaat in de sport. Jongeren vinden 
goede sfeer belangrijk voor plezier in sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad 
(1 november 2021)

• Bijeenkomsten doorontwikkeling paralympische sport. Aanknopingspunten 
voor ontwikkeling paralympische sport | Nieuwsbericht | Nederlandse Sportraad 
(4 november 2021)

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

• Congres European Association for Sociology of Sport (9 september 2021), met een 
Engelstalige presentatie van het advies De opstelling op het speelveld en bijbehorend 
addendum.

• Een inleiding over bewegen en beweegzorg in het ziekenhuis bij de Gezondheids-
zorgtafel. Tafelbijeenkomsten - GezondheidszorgTafel (25 september 2021)

• Congres SRO Sport en bewegen na corona. De NLsportraad heeft gesproken 
over het advies om van sport een publieke voorziening te maken. Ook heeft 
de raad een pleidooi gehouden voor forse publieke investeringen om de 
bewegingsarmoede tegen te gaan. Hierbij zijn de randvoorwaarden voor een 
gezonde leefstijl gepresenteerd, waaronder organisatie en financiering, stelselwet, 
langetermijnbeleid en een duidelijke rol van de overheid. (3 november 2021)

Werkbezoek van de NLsportraad aan buurtsportcoaches in Lisse
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• Gastcollege sportmaster Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie met 
specifieke aandacht voor het advies De opstelling op het speelveld.

• Diverse presentaties bij gemeenten, provincies, sportorganisaties, sportaanbieders 
en andere partijen over het advies De opstelling op het speelveld en het Wettelijk en 
financieel addendum.

4.3 Website
De website van de NLsportraad dient als primair communicatiemiddel en is te 
bereiken via www.nederlandse-sportraad.nl. De website bevat een overzicht van de 
raad en de commissies, adviezen, het werkprogramma en nieuwsberichten. In 2021 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). De site draait 
op het Platform Rijksoverheid Online (PRO). In 2021 is overgestapt naar een 
dagelijkse archivering van de website en zijn verbeteringen doorgevoerd in de digi-
toegankelijkheid. 

4.4 Nieuwsbrieven
De NLsportraad geeft een nieuwsbrief uit om geïnteresseerden actief te informeren 
over adviezen, het laatste nieuws, aankomende evenementen en ander nieuws over 
de NLsportraad. In 2021 zijn drie reguliere nieuwsbrieven verschenen: in april, juni 
en oktober.

4.5 Social media
De NLsportraad is actief op de socialemediaplatformen Twitter en LinkedIn. 
De NLsportraad heeft een twitteraccount @NLsportraad, dat vooral ingezet 
wordt ter ondersteuning van nieuwsberichten. De NLsportraad heeft in 2021 zelf 
70 tweets en 45 retweets verstuurd. Het aantal volgers is gestegen van ruim 1700 
naar in totaal 1919 volgers. In 2021 was er op diverse momenten veel aandacht 
voor het twitteraccount van de NLsportraad, onder andere toen de columns van 
Bernard Wientjes, Farid Gamei en Erik Scherder verschenen. Maar ook na de publicatie 
van het wettelijk en financieel addendum (april), de brief aan informateur Hamer 
(juni), de brief aan de staatssecretaris van VWS over de essentie van een sportwet 
(november) en de reactie van de raad op het regeerakkoord (december).
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De LinkedIn-pagina gebruikt de raad voornamelijk om berichten naar buiten te 
brengen over adviezen, publicaties, webinars en bijeenkomsten. In 2021 heeft 
de NLsportraad 50 berichten op LinkedIn geplaatst. Het aantal volgers van deze 
LinkedIn-pagina is gestegen van 1752 in 2020 naar 2770 in 2021. Deze groei kwam 
voornamelijk door de interactieve webinar over het wettelijk en financieel addendum 
op 7 april 2021 en ook door actief promoten in de nieuwsbrief, op de website en 
tijdens presentaties bij diverse (externe) online bijeenkomsten.

4.6 Fotografie
De NLsportraad laat van bijeenkomsten en andere gelegenheden foto’s maken. 
De foto’s worden gebruikt voor nieuwsberichten op de website, Twitter, LinkedIn en 
in de nieuwsbrieven van de NLsportraad. 

4.7 In de media
De NLsportraad vindt het belangrijk voor onafhankelijke berichtgeving over de 
adviezen ook de onafhankelijke media te bereiken. In 2021 waren er in de media 
diverse publicaties met aandacht voor de NLsportraad en de raadsleden, waaronder: 

• Michael van Praag is in twee 
podcasts aan het woord geweest 
over het advies De opstelling op het 
speelveld: Nieuwe sportrealiteit 
heeft ‘lichte regie’ nodig | BNR 
Nieuwsradio en Michael van Praag 
over De NLSportraad & een sportwet 
| Team Sportservice.

• Column Bernard Wientjes 
Waarom een wet voor sport? | 
Sport&Strategie

• Column Erik Scherder en collega’s Veel lichaamsbeweging bij elk vaccin van 
belang | Opinie | AD en Bewegen kan versterkend effect hebben bij vaccinatie | 
Sport&Strategie

• Sportraad: overheid doet te weinig tegen ‘pandemie van bewegingsarmoede’ |  
NRC

• Column Erik Scherder: “Hybride werken is een extra risico voor inactiviteit” | 
Sport&Strategie

Michael van Praag 
in de podcast 
Sport & 
Samenleving van 
Team Sportservice
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• Artikel Een toekomstbesteding sportstelsel vraagt regie van de overheid | 
zomernummer Christen Democratische Verkenningen met als thema ‘In de ban van 
sport’ Inhoud | Christen Democratische Verkenningen (tijdschriftcdv.nl)

• Artikel naar aanleiding van de brief aan de staatssecretaris (november) 
Een sportwet alleen zal niet zorgen dat meer mensen in beweging komen | 
Sport&Strategie

Naar aanleiding van de publicatie van het wettelijk en financieel addendum (april) zijn 
de volgende berichten verschenen:

• NLsportraad: nieuw kabinet moet fors meer in sport investeren | Sport&Strategie

• Nederland vitaal houden kost honderden miljoenen extra: er dreigt een epidemie 
‘die groter is dan corona’ | Trouw

• De NLsportraad pleit voor een sportwet: ‘Iedere Nederlander heeft recht op 
beweging’ | NRC

• Sportraad pleit voor 1 miljard euro extra voor sport: ‘Het is een noodzaak’ | NU.nl

• Sport in de kabinetsformatie: wat is haalbaar? | Trouw

• SP, GroenLinks en PvdA willen meer Nederlanders aan het sporten krijgen | NRC

Naar aanleiding van de reactie van de raad op het regeerakkoord (december) 
verschenen de volgende publicaties:

• Michael van Praag over het regeerakkoord: „Sport is meer dan Verstappen en Ajax” 
| NRC

• Van Praag van Sportraad: regeerakkoord bijzonder teleurstellend | Nederlands Dagblad

• “Dit regeerakkoord laat totaal geen strategie voor sport en bewegen zien” | 
Sport&Strategie
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5. Financiën
De begroting van de NLsportraad maakt onderdeel uit van de begroting van het 
ministerie van VWS. Het rijksjaarverslag 2021 wordt op 18 mei 2022 aan de 
Tweede Kamer aangeboden (Verantwoordingsdag).

In 2021 had de NLsportraad de beschikking over een budget van € 1.198.000,-.
Hiervan is € 1.022.018,- besteed. Aan het einde van het jaar bleef € 175.982,- (15%) 
van het budget over. De onderuitputting heeft vooral te maken met het uitblijven van 
fysieke evenementen door de coronacrisis. 

Van het bestede bedrag is € 906.906,- uitgegeven aan personeel. Hiervan is 
€ 163.855,- uitgegeven aan vergoedingen voor de raad en commissies 
(inclusief reiskosten). 

De materiële kosten betroffen in totaal € 155.113,-, bestaande uit uitbesteding van 
analyses en onderzoek en overige kosten zoals vormgeving, drukwerk, het opstellen 
van een huisstijlhandboek, diverse mediadiensten (zoals fotografie, videoproductie 
en websitebeheer) en ICT-kosten.

Realisatie begroting NLsportraad 2021 in €

Kasbudget 1.198.000

Kasrealisatie 1.022.018

Personeel 906.906

Waarvan salaris en lasten secretariaat 743.052

Waarvan vergoedingen raad 113.454

Waarvan vacatiegelden adviseurs/commissieleden 50.400

Materieel 155.113

Waarvan uitbesteding analyse 56.991

Waarvan overige kosten 98.122
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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 topsport, breedtesport en bewegen voor 
de samenleving.
De NLsportraad geeft adviezen over zowel sportspecifieke thema’s als de 
relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Adviezen ontwikkelt de raad op 
transparante wijze samen met experts en ervaringsdeskundigen. 
Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, relevant, onderbouwd door 
onderzoek en uitvoerbaar.

Zie www.nederlandse-sportraad.nl 

Maart 2022 | NLsportraad 2022-01
Foto omslag: ANP/ Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht
Vormgeving: Things To Make And Do

http://www.nederlandse-sportraad.nl
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