
 

Uitnodiging voor de presentatie van het Brancherapport Sport 
Op 11 november van 10.00-11.30 uur organiseert de Nederlandse Sportraad een bijeenkomst in 
perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst presenteert KPMG het definitieve 
Brancherapport Sport. Daarnaast geeft de NLsportraad toelichting bij het vervolgtraject dat 
leidt  tot een advies over de organisatie en financiering van de sport. Dat advies is naar 
verwachting voorjaar 2020 klaar. Voor de aanwezigen is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Met het Brancherapport Sport is er een scherpe ‘foto’ beschikbaar van de sportbranche. De 
NLsportraad is blij met het eindresultaat. In het rapport is aandacht voor de prestaties van de 
branche in termen van sportdeelname, sportbeleving en topsport maar ook voor de achterliggende 
organisatie en financiering van de sport. KPMG heeft voor het brancherapport geput uit bronnen 
van onder andere het CBS, RIVM, SCP, het Mulier Instituut en NOC*NSF. Alle feiten staan in het 
brancherapport op een rij. Waar mogelijk wordt de huidige situatie afgemeten aan de 
ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Met  hulp van vele experts en stakeholders is de data-
analyse van KPMG gevalideerd. Dit alles heeft geleid tot een heldere weergave van de 
sportbranche. 

Het advies komt tot stand op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg en Sport, mede 
namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).   

Wilt u aan de bijeenkomst deelnemen? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan, want het aantal 
plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via info@nlsportraad.nl.  

Uiteraard komt het Brancherapport Sport op 11 november ook beschikbaar op deze pagina van de 
website van de NLsportraad.  

Benoeming nieuwe raadsleden en raadsadviseur 
Onlangs zijn bij Koninklijk Besluit drie nieuwe raadsleden bij de NLsportraad aangesteld. De 
raadsleden Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer konden hun functie van chef de mission 
van de Olympische, respectievelijk Paralympische ploeg, niet langer combineren met het 
raadslidmaatschap. Door hun vertrek kwamen twee plekken vrij die zijn ingevuld door Marjolein 
Bolhuis-Eijsvogel en Jiske Griffioen. Daarnaast is de raad uitgebreid tot tien leden en is Bernard 
Wientjes lid geworden. Gelijktijdig heeft de NLsportraad Claudia Bokel toegevoegd als vaste 
adviseur van de raad. De NLsportraad is daarmee op volle sterkte en ziet uit naar samenwerking 
met de nieuwe leden en de nieuwe adviseur. Meer informatie over de nieuwe raadsleden en 
adviseur vindt u hier.   
 

Werkprogramma 2020 
Op 16 september heeft minister Bruins het werkprogramma 2020 van de NLsportraad aan de 
Tweede Kamer gestuurd. In het werkprogramma zet de NLsportraad uiteen welke adviezen de 
raad het komende jaar uitbrengt. Dit werkprogramma baseert zich op het meerjarig 
werkprogramma ‘Stip op de horizon’ 2018-2020. De voornemens van de NLsportraad zijn 
ondergebracht in drie programmalijnen: (1) sportevenementen, (2) langetermijnvisie en (3) 
actuele vraagstukken. Speerpunten voor het komend jaar zijn onder andere: 

• de advisering over subsidieaanvragen van sportevenementen bij VWS door de 
Beoordelingscommissie sportevenementen;  

• het opleveren van een advies over organisatie en financiering van de sport, en  
• een advies over sport en bewegen voor kwetsbare groepen.  

Het meerjarig werkprogramma en het werkprogramma 2020 is te vinden op deze pagina. 
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Beoordelingscommissie sportevenementen 
Sinds dit jaar adviseert de NLsportraad het ministerie van VWS over de subsidieaanvragen voor 
sportevenementen die in de categorie ‘internationaal aansprekend’ of in de ‘buitencategorie’ 
vallen. Hiervoor is de Beoordelingscommissie sportevenementen ingesteld. Inmiddels heeft de 
commissie een aantal subsidieaanvragen beoordeeld. De adviezen over deze subsidieaanvragen 
worden steeds vier weken na verzending aan de minister gepubliceerd op de website. 

Op basis van de eerste subsidieaanvragen concludeert de NLsportraad dat de werkwijze en criteria 
die de NLsportraad hanteert voor de beoordeling nog onvoldoende bekend zijn. De werkwijze en 
criteria zijn gebaseerd op het Beleidskader sportevenementen van het ministerie van VWS. Begin 
2019 heeft minister Bruins de werkwijze en criteria toegezonden aan de Tweede Kamer.  

In de beoordeling van internationaal aansprekende sportevenementen ligt veel nadruk op de 
bijdragen van evenementen aan sportontwikkeling en de maatschappelijke impact van 
evenementen. Sportontwikkeling kan gaan om topsport, maar ook om breedtesport en 
gehandicaptensport. Maatschappelijke impact ontstaat door economische, sociale of 
infrastructurele doelen die met het evenement worden nagestreefd. Samen bepalen deze criteria 
60% van het eindoordeel. Op basis van de eerste aanvragen concludeert de commissie dat 
sportevenementen in potentie een grote bijdrage kunnen leveren aan sportontwikkeling en 
maatschappelijke impact, maar dat de plannen hiervoor in de subsidieaanvragen onvoldoende uit 
de verf komen.  

De commissie wil evenementenorganisatoren graag meegeven dat zij heldere en meetbare doelen 
stellen en de beoogde resultaten benoemen, zodat deze ook echt kunnen worden nagestreefd en 
achteraf geëvalueerd. Daarbij beveelt de NLsportraad aan om niet teveel maatschappelijke 
thema’s tegelijk te kiezen voor een evenement, maar focus te leggen.  

De Beoordelingscommissie ziet in de plannen dat subsidieaanvragers zoals sportbonden en 
gemeenten zich bewust zijn van de kracht van sportevenementen. Subsidieaanvragers weten met 
het evenement vaak goed aan te sluiten bij de plannen van de betrokken sportbond en/of stad. De 
commissie hoopt dat deze ontwikkeling zich voortzet en dat dit ook duidelijk beschreven wordt in 
volgende aanvragen. 

De werkwijze en criteria van de commissie en de adviezen over sportevenementen zijn te vinden 
op deze pagina én staan in het portal van het ministerie van VWS waar evenementorganisatoren 
hun subsidieaanvraag indienen. Het Steunpunt sportevenementen van NOC*NSF helpt 
subsidieaanvragers op weg bij het maken van plannen en het doen van subsidieaanvragen. De 
handreiking en rekentool MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse), die de NLsportraad 
eerder heeft laten ontwikkelen, is behulpzaam bij het stellen, nastreven en evalueren van 
meetbare doelen en resultaten. 

Advies over kennis bij sportevenementen 
De NLsportraad constateert in de analyse Nederland op de kaart en in het advies Nederland 
Evenementenland? dat er behoefte is aan meer kennis over sportevenementen. Een goede basis 
voor kennisontwikkeling, -uitwisseling en –overdracht acht de NLsportraad onmisbaar om van 
Nederland een echt evenementenland te maken. De beschikbare kennis is nu te versnipperd. 

Op 7 november publiceert de NLsportraad een advies over kennis bij sportevenementen met 
daarin aanbevelingen om de kennisketen flink te versterken. Tijdens de Dag van het 
Sportonderzoek, waar voorzitter Michael van Praag een van de sprekers is, zal hierbij kort worden 
stilgestaan. Houd onze website in de gaten! 

Essay over onderzoek sportbeleving 
In het voorjaar van 2019 heeft de NLsportraad onderzoek laten doen naar de sportbeleving van 
Nederlanders. Dit onderzoek komt voort uit het advies Nederland evenementenland?. De 
NLsportraad wil weten hoe Nederlanders sport beleven en waarom Nederlanders 
sportevenementen bezoeken. Deze inzichten zijn van belang voor toekomstige adviezen van de 
NLsportraad en bij het maken van nieuw sportevenementenbeleid. Het onderzoek bestaat uit een 
literatuurstudie, een bevolkingsonderzoek en een media-analyse uitgevoerd door Nielsen. Het is 
voor het eerst dat in Nederland een dergelijk onderzoek is gedaan. 
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De literatuurstudie heeft al een essay opgeleverd. Naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek en 
de media-analyse verschijnt binnenkort een tweede essay, en op latere termijn een 
wetenschappelijk artikel. De tweede essay wordt geschreven door Paul Hover van het Mulier 
Instituut in samenwerking met Hans Westerbeek van de Victoria University (Australië) en Annet 
Tiessen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Het onderzoek levert veel nieuwe inzichten op over de wijze waarop Nederlanders hun sport 
beleven. Ook zijn gerichte vragen gesteld over de beleving van sportevenementen. Voor een 
advies op basis van het onderzoek (in feite een nulmeting) acht de NLsportraad het nog te vroeg. 
Maar de onderzoeksresultaten vindt de NLsportraad wel dusdanig waardevol, dat de raad deze 
voor geïnteresseerden beschikbaar wil stellen. Publicatie van de tweede essay zal in november 
plaatsvinden op deze pagina van de website. 

 

Publicaties 
In de afgelopen periode heeft de NLsportraad nog een aantal andere documenten gepubliceerd. 

Dit betreft onder andere een verslag van de kennismakingsronde van voorzitter Michael van Praag 
langs de provincies. Deze kennismakingsronde, die plaatsvond tijdens de vorige collegeperiode, 
leverde inzicht in welk beleid provincies voeren op het gebied van sport. De uitkomst was dat het 
provinciale beleid zeer divers is: van vrijwel geen beleid tot intensief beleid. Uit een recente 
analyse van Kenniscentrum Sport is gebleken dat in de nieuwe collegeperiode alle provincies een 
vorm van sportbeleid voeren. De NLsportraad gebruikt deze inzichten voor het advies over de 
organisatie en financiering van de sport. 

Daarnaast is een stageonderzoek gepubliceerd van stagiaire Julius Goedhart (Hogeschool van 
Amsterdam). Julius heeft een onderzoek gedaan met de titel Dutch Approach, feit of fictie?. Door 
drie sportevenementen te vergelijken die in Nederland hebben plaatsgevonden, maar voorafgaand 
of daarop volgend ook in andere Europese landen, heeft hij onderzocht of er sprake is van een 
herkenbare Nederlandse aanpak. Uit de Nederlandse aanpak heeft hij met name de aspecten van 
kostenefficiëntie en innovatie onderzocht. Zijn conclusie is dat Nederland vergelijkenderwijs op 
onderdelen innovatief is in de organisatie van sportevenementen (evenementenlocaties, side 
events en evaluaties). Ook concludeert hij dat de begroting en de overheidsbijdrage voor 
sportevenementen in Nederland lager is, maar dat dit zich niet uit in een lagere ticketprijs voor de 
bezoekers. 
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