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Consultatieronde voor de kwalitatieve analyse van de sportbranche
De NLsportraad vraagt betrokkenen uit de sportbranche om mee te lezen met het concept van de
kwalitatieve analyse van de sportbranche. Deze consultatieronde loopt tot en met 21 april 2020.
Uw reactie kunt u sturen naar info@nlsportraad.nl.
De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is door de minister, mede namens de partners van het
Nationaal Sportakkoord, gevraagd om scenario’s te schetsen voor een toekomstbestendige
sportbranche. Dat doet de raad in drie stappen:
1.
de raad maakt een foto van de huidige sportbranche – het Brancherapport Sport (KPMG);
2.
de raad maakt een kwalitatieve analyse van de sportbranche;
3.
de raad geeft advies over verschillende beleidsscenario’s voor een toekomstbestendige
sportbranche – dit advies volgt nog.

De NLsportraad werkt momenteel aan de afronding van stap 2, de kwalitatieve analyse, en maakt
de sportbranche daar graag deelgenoot van. Velen van u hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit concept door inbreng te leveren aan de SWOT-analyse (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) tijdens bijeenkomsten, in gesprekken of door een schriftelijke
bijdrage te leveren. Deze input is aangevuld met literatuur en samen gewogen in de kwalitatieve
analyse. In de presentatie kunt u lezen via welke werkwijze de raad tot de analyse is gekomen.
De NLsportraad wil graag laten zien wat is gedaan met alle input, die is opgehaald van binnen en
buiten de branche. De raad nodigt u uit om het concept mee te lezen en uw eventuele feedback te
sturen naar info@nlsportraad.nl. U heeft tot en met 21 april 2020 de tijd om uw reactie te geven.
Daarna maakt de raad een definitieve versie van de kwalitatieve analyse, die wordt gebruikt bij de
totstandkoming van het uiteindelijke advies (stap 3). Dit advies verwacht de raad voor de zomer uit
te brengen.
N.B. De analyse dateert van vóór de coronacrisis en houdt zodoende nog geen rekening met de
mogelijke gevolgen van de crisis voor de sport.
______________________________________________________________________________
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Column Michael van Praag over de coronacrisis
De coronacrisis houdt heel
Nederland in de greep. Dat
geldt ook voor de
sportwereld. Aan de ene kant
blijkt meer dan ooit hoe
waardevol sport en bewegen
zijn voor onze samenleving,
zowel voor onze gezondheid
als vanwege de sociale
waarde ervan. Aan de andere
kant is het de vraag hoe de
sportbranche uit de crisis
komt. In een column geeft
Michael van Praag een eerste
reactie en roept hij de
sportwereld op om samen
naar oplossingen te zoeken.

Verlenging Nederlandse Sportraad
Op 13 maart heeft de minister van Medische Zorg en Sport een brief aan de Eerste en Tweede
Kamer gestuurd over het voornemen van het kabinet om de Nederlandse Sportraad te verlengen.
Het woord is nu aan beide Kamers in een zogenaamde voorhangprocedure.
Voorafgaand aan het besluit vond een evaluatie van de NLsportraad plaats. De evaluatie bevestigt
volgens de minister “dat de NLsportraad meerwaarde heeft als een adviescollege dat onafhankelijk
en objectief adviseert over thema’s met sport en bewegen als verbindende factor”. Wel constateert
de minister nog een aantal verbeterpunten zoals de verheldering van de opdracht van de
NLsportraad en de transparantie bij benoemingen van raadsleden.
De minister wil de NLsportraad in de toekomst een brede opdracht meegeven voor zowel
strategische als operationele advisering over sport en bewegen. De minister geeft aan dat het
werkterrein van de NLsportraad zich niet beperkt tot evenementen, maar uitstrekt tot de
raakvlakken tussen maatschappelijke vraagstukken en de sport. “Kortom, de NLsportraad versie
2.0 is een adviescollege dat, met zijn expertise op het terrein van sport en bewegen, in de
advisering in staat is om verbindingen aan te geven tussen beleidsdomeinen.”
De brief over de verlenging van de Nederlandse Sportraad kunt u hier lezen.
______________________________________________________________________________
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Michael van Praag bezoekt basisschool De Wilgetoren
In september 2018 overhandigden de NLsportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) na een unieke samenwerking het advies ‘Plezier in
bewegen’ aan het kabinet. Dit advies was een oproep om dagelijks twee keer een half uur op
school te sporten en te bewegen. Het advies is gegeven vanuit het perspectief van het onderwijs:
op welke wijze kunnen sport en beweging aan het onderwijs bijdragen? En wat kan er van scholen
worden verwacht op dit gebied? Na een uitgebreide analyse concluderen de raden dat sport en
bewegen belangrijk is en onlosmakelijk onderdeel zou moeten zijn van het curriculum, omdat dit
een grote bijdrage levert aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Scholen,
sportverenigingen, gemeenten en rijksoverheid kunnen het samen mogelijk maken dat er meer
aandacht komt voor sporten en bewegen op school.
Om aandacht voor dit advies te houden en om te kijken welke ontwikkelingen zich voordoen, is
voorzitter Michael van Praag voornemens met enige regelmaat een werkbezoek te brengen aan
een school. Begin maart bracht hij een bezoek aan basisschool De Wilgetoren, een basisschool
die op allerlei manieren het bewegen op school stimuleert.
Tijdens het bezoek werd Michael
ontvangen door de directeur van
de school en twee leden van het
bestuur. In het gesprek gaf het
bestuur duidelijk aan hoe zij
denken over bewegen op
school: “Het begint met een visie
op bewegen. Op onze scholen is
bewegen een van de
speerpunten van het beleid.
Vervolgens ga je nadenken hoe
je het gaat inrichten. Dat kan al
met heel beperkte middelen. Als
bestuur faciliteren wij de mensen
die iets met bewegen hebben
zodat hun school een voorbeeld
wordt voor anderen”, aldus
bestuurslid Bart van den Haak.
Zo iemand die iets met bewegen heeft, is Koen van Praag, directeur van De Wilgetoren. “Toen wij
drie jaar geleden in dit prachtige gerenoveerde gebouw terecht kwamen, ben ik gaan nadenken
over hoe we een stimulans aan bewegen konden geven. Onze gymzaal ligt namelijk op tien
minuten lopen van de school, dus daar kon ik niet zoveel mee. Nu, drie jaar later, hebben we een
uitdagend speelplein, een interactive playground en werken we met bewegend leren in de lessen.”
Michael van Praag geeft aan onder de indruk te zijn van wat er op De Wilgetoren wordt gedaan:
“Moet je die kinderen zien, zelfs in de stromende regen is iedereen buiten aan het bewegen. Mooi
dat het bewegen op school hier in zoveel verschillende vormen wordt ingezet”.
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Het komende jaar hoopt de NLsportraad meer scholen te bezoeken en over de bevindingen te
rapporteren. Kent u een school die veel aandacht besteedt aan sport en bewegen of juist een
school die moeite heeft te voldoen aan het beweegadvies, laat het ons weten via
info@nlsportraad.nl.
______________________________________________________________________________

Meerjarig werkprogramma 2021+
Met de verlenging in het vooruitzicht denkt de Nederlandse Sportraad na over het tweede
meerjarige werkprogramma voor 2021 en volgende jaren. Het eerste werkprogramma ‘Stip op de
horizon’ verscheen in 2017 en beslaat de periode tot en met 2020. Het werk van de NLsportraad
was in deze eerste periode opgedeeld in drie pijlers: sportevenementen, strategie en actuele
vraagstukken.
De NLsportraad hoort graag van u over welke vraagstukken de raad de komende jaren zou
moeten adviseren. Denkt u daarbij vooral aan strategische vragen die gebaat zijn bij onafhankelijke
advisering en gericht zijn op de toekomst. De raad heeft de opdracht om breed te adviseren;
vraagstukken kunnen gaan over sport en bewegen in relatie tot vele andere beleidsterreinen.
U kunt uw suggesties voor het werkprogramma, liefst voorzien van een korte toelichting, mailen
aan info@nlsportraad.nl.

Jaarverslag 2019
De Nederlandse Sportraad heeft het jaarverslag over 2019
opgesteld en naar minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport
gestuurd.
In 2019 werkte de NLsportraad aan de verdere uitvoering van het
meerjarig werkprogramma ‘Stip op de horizon’. Veel activiteiten
van de NLsportraad in 2019 waren gerelateerd aan
sportevenementen. De Beoordelingscommissie
sportevenementen is van start gegaan en heeft het ministerie van
VWS geadviseerd over vier subsidieaanvragen. De NLsportraad
publiceerde het strategische advies ‘Nederland
evenementenland?’ en een open brief over de organisatie van de
Formule 1 in Nederland. Later in het jaar volgde het advies
‘Regie op kennis’, een advies over de kennisketen van
sportevenementen. Verder bracht de raad een essay en een
bevolkingsonderzoek over sportbeleving uit.
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Ook was er aandacht voor andere onderwerpen. Zo hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden
in navolging van het advies ‘Plezier in bewegen’ uit 2018. Voor de adviesaanvraag over de
toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van de sport is een aparte commissie
ingesteld. Deze commissie heeft in 2019 een foto opgeleverd van de Nederlandse sport: het
‘Brancherapport Sport’ (KPMG).
Voor meer informatie kunt u hier het Jaarverslag 2019 van de NLsportraad lezen.
______________________________________________________________________________
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