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Uitnodiging voor nadere analyse van de sportbranche 
 
Wat zijn de sterktes en zwaktes van de sportbranche, en welke bedreigingen of kansen zien we 
opdoemen? Is de branche goed uitgerust voor de toekomst? De NLsportraad gaat graag met 
experts en stakeholders in gesprek om een analyse van de sportbranche te maken voor het advies 
Organisatie en financiering van de sport. In januari 2020 organiseert de NLsportraad daarvoor een 
aantal bijeenkomsten.  
 
Eerder heeft de NLsportraad het Brancherapport Sport gepubliceerd (zie ook het volgende 
nieuwsbericht). Dit rapport, gemaakt door KPMG, geeft een heldere ‘foto’ van hoe de sportbranche 
er op dit moment uitziet en welke ontwikkelingen de branche de afgelopen tien jaar heeft 
doorgemaakt. Het is voor het eerst dat een dergelijk rapport is opgesteld. 
 
Het Brancherapport Sport is gebaseerd op feiten, met name kwantitatieve data. Een logische 
volgende stap is het maken van een kwalitatieve analyse. Met behulp van een SWOT-analyse 
(strenghts, weaknesses, opportunities, threats) wil de NLsportraad stilstaan bij de externe en 
interne factoren die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de branche. Daarbij baseren 
we ons op het brancherapport maar bijvoorbeeld ook op de voorstudies van de Sport Toekomst 
Verkenningen. Deelnemers aan de bijeenkomsten vragen we om een actieve bijdrage te leveren 
door de SWOT-analyse aan te vullen en te toetsen. 
 
Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren aan de SWOT-analyse voor de sportbranche? Geeft u zich 
dan snel op voor de bijeenkomst op 22 januari (nog enkele plaatsen vrij) of voor de bijeenkomst 
van 30 januari via info@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst 22 of 30 januari’. Beide 
bijeenkomsten vinden plaats van 13.00 - 15.30 uur bij 7AM, Buitenhof 47, Den Haag. 
 
Meer informatie over de totstandkoming van het advies organisatie en financiering van de sport 
vindt u op deze pagina van onze website. 
 

Publicatie Brancherapport Sport 
 
Op 11 november 2019 heeft de Nederlandse Sportraad het Brancherapport Sport gepresenteerd in 
perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Enkele dagen eerder had voorzitter Michael van Praag het 
rapport aangeboden aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport, NOC*NSF-voorzitter 
Anneke van Zanen en André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Het 
brancherapport is opgesteld door KPMG. Het verslag van de bijeenkomst in Nieuwspoort vindt u 
hier. 
 
Met het Brancherapport Sport is een scherpe ‘foto’ beschikbaar van de sportbranche. 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. De NLsportraad is blij 
met het eindresultaat. 

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning
mailto:info@nlsportraad.nl?subject=bijeenkomst%2022%20of%2030%20januari
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/organisatie-en-financiering-van-de-sport
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2019/11/12/verslag-bijeenkomst-presentatie-brancherapport-sport


 

 
Het Brancherapport Sport is de eerste stap bij de totstandkoming van het advies over de 
organisatie en financiering van de sport. Dit advies komt tot stand op verzoek van minister Bruins, 
mede namens NOC*NSF en de VSG. Volgende stappen in het adviestraject zijn het maken van 
een SWOT-analyse van de sportbranche (zie het nieuwsbericht hierboven) en toekomstgerichte 
beleidsscenario’s. 
 
Het Brancherapport Sport is beschikbaar op deze pagina van de website van de NLsportraad.  
 

Aanvullende expertise gezocht voor de Beoordelingscommissie 
sportevenementen 
 
Sinds dit jaar adviseert de NLsportraad het ministerie van VWS over de subsidieaanvragen van 
sportevenementen die in de categorie ‘internationaal aansprekend’ of in de ‘buitencategorie’ hun 
aanvraag hebben gedaan. Hiervoor is de Beoordelingscommissie sportevenementen ingesteld. 
Inmiddels heeft de commissie een aantal subsidieaanvragen beoordeeld. Meer informatie over de 
samenstelling, werkwijze en criteria van de commissie is te vinden op deze pagina van de website. 
Ook de reeds gegeven adviezen worden op de website gepubliceerd. 
 
De commissie bestaat uit vier raadsleden en een pool van externe, onafhankelijke experts. Per 
adviesaanvraag wordt bezien welke raads- en commissieleden aan de commissievergadering 
deelnemen. Dit hangt samen met de benodigde expertise maar ook met de strikte 
onafhankelijkheid van de leden ten opzichte van de subsidieaanvrager. 
 
Om een betere spreiding te realiseren over de expertisegebieden, zijn wij op zoek naar twee extra, 
onafhankelijke experts. Wij zoeken specifiek expertise op het gebied van paralympische sport en 
(sociale) media-exposure.  
 
Hebt u belangstelling? Raadpleegt u dan onze website en stuur uw CV met motivatie aan 
secretariaat@nlsportraad.nl. 
______________________________________________________________________________ 
 
Publicaties 
 
Advies Regie op kennis 
Op 7 november 2019 heeft de NLsportraad het advies Regie op kennis uitgebracht. Met dit advies 
adviseert de NLsportraad de minister van Medische Zorg en Sport om regie te nemen over de 
kennisketen van sportevenementen. De raad constateert dat Nederland zonder een kennisimpuls 
niet de stap kan maken die nodig is om een echt evenementenland te zijn. De diverse partners in 
de evenementensector blijken ieder voor zich niet in staat om de kennisketen te laten functioneren. 
Ter versterking van de kennisketen adviseert de NLsportraad de minister onder andere om een 
onderzoeksprogramma te financieren, beschikbare data centraal te verzamelen, een 
kennisknooppunt op te zetten en het steunpunt voor sportevenementen te versterken. 
 
Het advies Regie op kennis is te vinden op deze pagina van de website. 
 
 
 

https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapport-sport
https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen
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mailto:secretariaat@nlsportraad.nl
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Bevolkingsonderzoek Sportbeleving 
Naar aanleiding van het advies Nederland Evenementenland? onderzocht de NLsportraad wat er 
bekend is over sportbeleving in Nederland. Een rondgang langs kennisinstituten en bureaus leerde 
dat er op het punt van sportbeleving in Nederland sprake is van een kennishiaat. Er is maar 
beperkt onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders (hun) sport beleven, live en via de media, en 
welke interesse er is voor sportevenementen. Met het oog op de advisering over evenementen 
besloot de NLsportraad zelf een onderzoek te laten uitvoeren naar de sportbeleving van 
Nederlanders. Bureau Nielsen heeft het onderzoek uitgevoerd. De literatuurstudie is al eerder 
gepubliceerd door de NLsportraad. De resultaten van de bevolkingsenquête en media-analyse zijn 
nu ook beschikbaar op deze pagina van de website. Binnenkort volgt nog een essay over dit 
onderwerp. Houd onze website in de gaten! 
 
Adviezen internationaal aansprekende sportevenementen 
In november en december 2019 heeft de Nederlandse Sportraad drie adviezen gegeven aan 
minister Bruins van Medische Zorg en Sport over subsidieaanvragen van sportevenementen. De 
Beoordelingscommissie sportevenementen van de NLsportraad heeft de evenementen beoordeeld 
en de adviezen van de NLsportraad voorbereid. Het betreft subsidieaanvragen voor 
sportevenementen in de categorie ‘internationaal aansprekend’: de Invictus Games 2020, het WK 
Shorttrack 2021 en het OKT Volleybal dames in 2020. De beoordelingen zijn te vinden op deze 
pagina van de website. 
 
______________________________________________________________________________ 
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