
 

 

Verslag consultatiebijeenkomst NLsportraad woensdag 21 juni 

KNVB Campus te Zeist 

 

Introductie 

Na een welkomstwoord van de voorzitter van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) en de 

sessiebegeleiders, heeft de voorzitter een korte toelichting gegeven op de oprichting,  

samenstelling en taak van de NLsportraad. 

Het doel van de bijeenkomst was om bij een breed scala aan organisaties en deskundigen ideeën 

op te halen voor het meerjarig werkprogramma (2018-2020) van de NLsportraad. Dit programma 

wordt deze zomer opgesteld en zal op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 

 

Zo’n 45 deelnemers hebben in een goede sfeer en zeer actief en betrokken hun ideeën gedeeld. 

Maatschappelijke organisaties, sportbonden en sportgerelateerde organisaties, overheden 

(gemeenten en provincies), media-, marketing- en adviesbureaus, fondsen, bedrijven die actief zijn 

in de sport(sponsoring), gezondheidsorganisaties, ex-topsporters  en kennisinstellingen waren 

aanwezig.  

In de bijeenkomst is via verschillende discussierondes toegewerkt naar het formuleren van 

gedeelde prioritaire thema’s. Met de overgebleven thema’s zou de NLsportraad wat de deelnemers 

betreft de komende jaren aan de slag moeten gaan. 

Ronde 1: agendapunten 

Om te beginnen hebben alle deelnemers aangegeven wat er wat hen betreft op de agenda moet 

staan. Raadslid Leanne van den Hoek pikte er wat kaartjes uit. In het gesprek hierover kwamen 

onder andere het belang van plezier in de sport (in plaats van focus op sponsors en geld) en het 

belang van faciliterende (en geen hinderende) prikkels naar voren. Ook kwam het belang van 

aandacht voor bewegen in het onderwijs, de waarde van vrijwilligers en een integrale benadering 

aan bod. Van een integrale benadering bestaan succesvolle voorbeelden op gemeentelijk niveau. 

Ronde 2: vraagstukken en prioriteiten 

Aan verschillende tafels is verder gesproken over dé vraagstukken voor de sport(raad), met als 

resultaat 2-3 thema’s per groep. Duidelijk werd dat de aanwezigen vanuit hun verschillende 

perspectieven een veelheid aan thema’s zagen waar ruimte voor verbetering is. Variërend van 

meer tot minder urgent, van een beweegrijke leefstijl tot sport en bewegen op scholen, 



 

 

verenigingsproblematiek en (in wat mindere mate) topsport. 

Ook werd sport veelvuldig als ‘middel’ genoemd om maatschappelijke vraagstukken (mede) aan te 

pakken waarbij ook duidelijk naar voren kwam dat er raakvlakken zijn met veel sectoren, 

domeinen en ministeries. 

Na het verzamelen van de prioriteiten per tafel hebben de deelnemers, alle onderwerpen 

overziend, gezamenlijke de ‘hoofdprioriteiten’ geselecteerd. 

De NLsportraad heeft uiteraard ook de thema’s tot zich genomen die naast de gekozen prioriteiten 

zijn genoemd. 

Ronde 3: uitwerken prioriteiten en pitches 

De deelnemers hebben zich vervolgens verdeeld over de prioriteiten om deze verder uit te werken 

en te bepalen wat er nodig is voor verandering, wat (tot op heden) de aanpak belemmert en wat 

de NLsportraad kan betekenen. Per thema zijn uiteindelijk in een één minuut durende pitch de 

uitkomsten daarvan gepresenteerd.  

De negen prioriteiten worden hieronder beschreven en kort toegelicht. Onderaan is samengevat 

welke rol de verschillende groepen zagen voor de NLsportraad. 

 

 

1. Lange termijnvisie/nationaal sportakkoord 

 Ministerie en politiek overstijgend, met sterke voorbeeldfunctie Rijk 

 Gebrek aan regie op gedeelde belangen invullen, over eilandjes heen 

 Kracht van sport voor samenleving optellen: positieve waarde van sport benadrukken en 

kwantificeren van waarde van sport 

 Wetenschappelijk onderbouwen met drie thema’s in akkoord: gezondheid, sociale cohesie en 

nationale trots (ambassadeurschap) 

 Garantiefonds voor evenementen 

 

2. Vitaliteit, sport als middel/maatschappelijke waarde sport 

 Ontwikkelen van visie voor de sport, focus op wat het bijdraagt aan menselijk kapitaal in brede 

zin (want sport is core business maatschappij): wat als mens nodig om gezond te blijven, 

welke inrichting van de omgeving vraagt dat, wat draagt sport sociaal/maatschappelijk bij. Ook 

voor bedrijfsleven/economie is fitte/vitale medewerker belangrijk.  

 Geestelijke en lichamelijke fitheid nodig om goed te functioneren; kern maatschappij (en 

economie). Veerkracht, weerbaarheid, verantwoordelijkheid nemen 

 Maatschappelijke waarde sport met onderzoek/data onderbouwen 



 

 

 Parallel trekken tussen sport en maatschappij: altijd blijven leren en zoeken naar verbetering 

 

3. Sport en bewegen in DNA van het onderwijs 

 Bewegen positief voor leerprestaties en draagt bij aan vitale weerbare samenleving 

 Bewegen op school moet niet aan toeval (keuze school) worden overgelaten, daarom 

financiering én goede leerkrachten nodig 

 Beweegscholen, schoolsportcompetitie, campuscultuur (hoger onderwijs) 

 Samen met Gezondheidsraad en Onderwijsraad en wellicht SER en RVS. 

 

4. Financiering in de sport 

 Financiering moet aansluiten op lange termijnvisie 

 Teveel gescheiden financieringsstromen nu, moet hernieuwd naar smart regels (ook fiscaal) 

 Andere domeinen intrinsiek overtuigen voor breed draagvlak (en als bron financiën) 

 Verschillen tussen gemeenten en lokaal sportbeleid in wijze en mate van financiering 

 

5. Overregulering 

 Voorkomen dat mensen lijstje afvinken ipv gezond nadenken hoe iets veilig en goed te 

organiseren is 

 Vanuit overheid vooral ‘negatieve aspecten’ gereguleerd (doping, veiligheid), waarom dan geen 

regels voor sport als zodanig 

 Systeemwereld en leefwereld te ver uit elkaar  

 Veel aan gemeenten overgelaten (verscheidenheid aan menskracht en capaciteit, ‘paarse 

krokodil’) 

 Balans tussen risico-uitsluiting en risicoacceptatie hervinden 

 

 

6. Toegankelijkheid lokale sport 

 Lokale sport is de basis, moet stevig fundament zijn, mede omdat sport als middel dient voor 

integratie (meedoen), alle leeftijden, denk ook aan gehandicapten, vluchtelingen 

 Op bonds/verenigingsniveau sneuvelt prioriteit voor deze groepen te vaak. Bonden teveel op 

zichzelf, stimuleer verenigingen om samen te werken en ook aandacht te schenken aan 

maatschappelijke waarde van vereniging 

 Toegankelijkheid verenigingen maar ook goede fiets- en wandelpaden etc. 

 Vraagt expertise, lastig te vinden in vrijwilligers, daarom laagdrempelig opleidingen bieden 

voor bestuurders (NOC*NSF moet kader bieden)  

 

7. Concrete doelen: monitoring via Sport Participatie Index 

 Geeft inzicht in gebonden- en ongebonden sportactiviteit. 0-meting geeft startpunt van waaruit 

ambitie kan worden vastgesteld 



 

 

 Index moet herleidbaar zijn tot op bedrijfsniveau (bv. KLM). Daar kan op resultaat gestuurd 

worden met maatwerkaanpak per bedrijf en per regio  

 Al dan niet binnenhalen van evenementen moet gerelateerd worden aan de toename die 

organisatie genereert op de Sport Participatie Index 

 

Rol NLsportraad 

 Verbindingen leggen en dwarsverbanden maken 

 ‘Branding’ sport bij andere domeinen 

 Hefboomwerking 

 Regie nemen 

 Belemmeringen in kaart brengen  

 Monitoren vooruitgang van sport in Nederland en bijsturen/adviseren 

 

Afsluiting 

Michael en Leanne sluiten de consultatiebijeenkomst af met de belofte dat de NLsportraad met het 

verslag van de sessie in de hand tot een werkprogramma 2018-2020 gaat komen. De deelnemers 

van de sessie zullen een terugkoppeling ontvangen en kunnen na totstandkoming van het 

werkprogramma zien wat er met de input is gebeurd.  

Naast de input van deze bijeenkomst neemt de NLsportraad bij haar programmering ook input mee 

uit gesprekken met departementen, Tweede Kamerleden, andere adviesraden en wetenschap.  

 


