
Het speelveld 
van de sport

Samenvatting van de discussienota voor de 
toekomstige organisatie en financiering van de sport



Sport is voor veel Nederlanders belangrijk. Als kind lid worden 
van een sportclub, sporten om gezond en fit te blijven, deel 
uitmaken van het Oranjelegioen - sport is onlosmakelijk 
verbonden met de samenleving. In beleidsnota’s en agenda’s 
benoemen overheden en sportbranche meer beweging, meer 
clubleden, meer medailles en meer maatschappelijke impact 
als doelen die ze willen bereiken. Deze doelen zijn echter niet 
te behalen zonder een sterke sportbranche, die robuust 
georganiseerd en duurzaam gefinancierd wordt: een 
sportbranche die optimaal in staat is om burgers aan sport te 
laten deelnemen en van sport te laten genieten.

Adviesaanvraag
De partners van het Nationaal Sportakkoord – het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten 
(VSG) - hebben de NLsportraad gevraagd de huidige 
organisatie en financiering van de sportbranche in beeld 
te brengen en te analyseren op zijn sterke en zwakke 
punten, en de kansen en bedreigingen voor de toekomst 
van de branche te analyseren. Daarnaast is de raad 
gevraagd om toekomstgerichte beleidsscenario’s voor 
de sportbranche te ontwikkelen. 

Discussienota
De NLsportraad heeft de antwoorden op deze vragen 
van de partners van het sportakkoord neergelegd in 
de discussienota Het speelveld van de sport. Tijdens de 
totstandkoming is de coronacrisis uitgebroken. Hoewel 
op dit moment nog niet bekend is hoe de sportbranche 
uit de crisis komt, heeft dit ongetwijfeld invloed 
op de uitkomsten van de onderliggende analyses. 
Tegelijkertijd acht de raad het essentieel om juist 
nu na te denken over de situatie na de coronacrisis. 
Op de langere termijn blijft de vraag naar een 

toekomstbestendige organisatie en financiering van de 
sportbranche net zo relevant. De vier beleidsscenario’s 
die de NLsportraad schetst in de discussienota, hebben 
bovendien een tijdloos karakter. 

De discussienota is opgebouwd uit drie delen: 

• Werkelijkheid – hoe ziet de organisatie en 
financiering van de sport eruit en wat zijn de sterke 
en zwakke kanten; 

• Waarschijnlijkheid – welke kansen en bedreigingen 
komen op de sportbranche af en hoe gaan de branche 
en de overheid hierop vermoedelijk reageren; 

• Wenselijkheid – hoe kunnen de sportbranche 
en de overheid sport in de toekomst organiseren 
en financieren, volgens vier toekomstgerichte 
beleidsscenario’s. 
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Werkelijkheid
De sportbranche is een hybride branche. De sport-
branche is samengesteld uit diverse sportaanbieders 
met een verschillende achtergrond. Samen leveren circa 
35.000 sportaanbieders, zowel in verenigingsverband 
als commercieel georganiseerd, een rijkgeschakeerd 
sportaanbod voor 10 miljoen sportliefhebbers, 
via een fijnmazige infrastructuur van 20.000 
sportaccommodaties en vele sportmogelijkheden in 
de openbare ruimte. Talenten en topsporters komen 
voort uit deze structuren en laten hun prestaties 
zien op nationale en internationale podia. Op de 
tribunes, langs de weg en via diverse media kunnen 
Nederlanders hun favoriete topsporters en teams 
volgen. De pluriforme sportbranche is niet eenduidig 
georganiseerd. Er is geen overkoepelend orgaan 
waarin de diverse organisaties in de branche zijn 
vertegenwoordigd en een gedeelde visie wordt 
ontwikkeld. Ook de stem van werknemers en sporters 
wordt in de branche weinig gehoord. 

De rol van overheden in de sport is diffuus. In Nederland 
is sport vooral een privaat initiatief van burgers en 
bedrijven die hierin (deels) worden ondersteund 
door overheden, in de vorm van accommodaties 
en subsidies. Door het (mede) mogelijk maken van 
lokale sportvoorzieningen, zijn gemeenten niet alleen 

beleidsbepalend maar maken zij ook onderdeel uit 
van de sportbranche. Welke publieke taken er zijn 
voor sport, of wat de verantwoordelijkheid is van de 
branche, is echter nergens gedefinieerd. Uniform beleid 
ontbreekt. Dit schept onduidelijkheid en onzekerheid 
over de rol van overheden en leidt tot grote lokale 
verschillen en veranderingen in de tijd. Europese 
regelgeving en de Wet markt en overheid bieden kaders 
om over publieke taken en de verhouding tussen 
overheid en branche beter na te denken. 
 
Een sterk uitgangspunt voor de gehele branche is 
het draagvlak voor sport en de maatschappelijke 
waarden die aan de sportbranche worden toegekend: 
voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van 
kinderen en voor hun leerprestaties; voor de sociale 
cohesie, (re)integratie en de leefomgeving; voor de 
gezondheid en het voorkomen van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid; voor de werkgelegenheid en 
de economie, en voor Holland promotie en diplomatie. 
Samenwerking tussen sport en andere terreinen 
vraagt echter om een beter kwaliteitsniveau van de 
sportbranche. Professionalisering en versterking 
van de arbeidsmarkt zijn essentieel om de kwaliteit 
te verhogen en de slagkracht van de branche te 
versterken.

Waarschijnlijkheid
Er komen grote maatschappelijke opgaven aan waarvan 
onomstotelijk vaststaat dat de sportbranche hiermee 
te maken krijgt: de vergrijzing en de gevolgen voor 
volksgezondheid en zorg, de economische recessie na 
de coronacrisis, ruimtegebrek in verstedelijkte gebieden 
en voorzieningenvraagstukken in krimpgebieden, 
klimaatverandering en de verduurzaming die hiermee 
gepaard gaat, en de digitalisering en flexibilisering van 
de samenleving. Tegelijkertijd kan de sportbranche ook 
een rol spelen om dezelfde vraagstukken te helpen 
oplossen. 

De NLsportraad heeft twijfels of de sportbranche 
– overall – voldoende klaar is voor de kansen en 
bedreigingen die op de branche afkomen. Veel 
sportaanbieders houden zich bezig met (over)leven 
in het hier en nu. De kansen die er zijn, worden nog 
niet voldoende aangegrepen. Veel van de externe 
ontwikkelingen vormen een kans als de sportbranche 
de ontwikkeling naar zijn hand weet te zetten, maar 
een bedreiging als de sportbranche met de ontwikkeling 
niet (tijdig) weet om te gaan. Als de sportbranche 
niet succesvol op de ontwikkelingen inspeelt, is 
het mogelijke gevolg dat de sportdeelname en 
sportbeleving gaan afnemen. 
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Ook de overheid dient rekening te houden met de 
kansen en bedreigingen voor de sportbranche. Tot nu 
toe heeft de overheid de sport vooral gezien als vrije 
markt. Hoewel de maatschappelijke waarde van sport 
voor onder andere welzijn, gezondheid, onderwijs en 
economie wordt onderkend, zijn geen publieke taken 
voor sport benoemd en is sport niet in wetgeving 
verankerd. Ook voert de overheid geen beleid om de 
sportbranche als zodanig te versterken (opleidingen, 
arbeidsmarkt, brancheorganisatie). Wil de overheid 
de maatschappelijke waarde van sport kapitaliseren, 
dan zal zij de sportbranche moeten versterken en de 
samenwerking van sport op andere beleidsterreinen 
mogelijk moeten maken. Doet de overheid dit niet, dan 
heeft dit gevolgen voor de participatie van kwetsbare 
groepen, het aanleren van een actieve leefstijl door 
de jeugd of bijvoorbeeld het ziekteverzuim en de 
arbeidsproductiviteit van de volwassen bevolking. 

Wenselijkheid
De NLsportraad wil aan de hand van vier 
beleidsscenario’s discussiëren over de toekomst van 
de organisatie en financiering van de sport. Deze 
scenario’s bieden de partners in de sport beleidskeuzes 
en mogelijke handelingsperspectieven. Met de vier 
beleidsscenario’s adresseert de raad twee langer 
lopende kwesties: (1) is sportbeleid gericht op sport als 
doel of is het beleid gericht op de inzet van sport als 

middel, en (2) is sport nu een private of een publieke 
verantwoordelijkheid – of een combinatie van deze 
beleidskeuzes? 

De discussie over sport als doel (sport om te 
ontspannen of te presteren) of als middel (sport 
vanwege gezondheid, welzijn, onderwijs, economie) 
van het beleid is belangrijk voor de legitimering van 
overheidsbemoeienis én overheidsinvesteringen in de 
sport. Bij sport als doel wordt dit gefinancierd vanuit het 
sportbudget. Bij sport als middel worden ook andere 
budgetten aangesproken. Naarmate sport meer als 
middel wordt gezien, ontstaan er meer mogelijkheden 
op andere beleidsterreinen.
Veel andere discussies in de branche voeren terug op 
de verhouding tussen de sportbranche en de overheid. 
De NLsportraad constateert dat die verhouding 
diffuus is waardoor de taakverdeling niet helder is en 
er in het land grote verschillen bestaan. Er zijn geen 
publieke taken gedefinieerd en de rollen voor zowel de 
sportbranche als de overheid zijn niet herleidbaar uit 
wettelijke kaders. 

Vier beleidsscenario’s
Aan de hand van deze twee vragen heeft de 
NLsportraad vier beleidsscenario’s ontwikkeld. Deze 
– extreem - geformuleerde scenario’s dienen om te 
denken en te discussiëren over een toekomstbestendige 
organisatie en financiering van de sport. 

1 
Sport als basisvoorziening – sport als doel, 
publiek georganiseerd en toegankelijk voor 
alle sporters
De overheid heeft in het scenario ‘sport als basis-
voorziening’ de publieke taak om basisvoorzieningen 
voor sporters te realiseren. Sport en topsport is een 
doel op zich, gewoon omdat mensen ervan genieten. 
Overheden zorgen ervoor dat sport als basisvoorziening 
wordt georganiseerd en gefinancierd. In theorie is 
sport voor iedereen toegankelijk, maar in praktijk toch 
vooral voor wie gezond en sportief is. De overheid stelt 
sportspecifieke eisen aan de kwaliteit van sport. Alle 
sportaanbieders hebben met dezelfde eisen en regels 
te maken. De organisatie van topsport wordt door de 
overheid ondersteund en sportevenementen zijn door 
overheidssubsidies voor iedereen betaalbaar. 
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2 
Sport als panacee – sport als middel, publiek 
georganiseerd en toegankelijk voor iedereen 
De overheid ziet in het scenario ‘sport als panacee’ 
kansen om diverse maatschappelijke vraagstukken 
met behulp van sport op te lossen. Sport wordt 
op verschillende beleidsterreinen ingezet en 
aldus georganiseerd en gefinancierd: via de 
basisinfrastructuur voor sport maar ook via de kaders 
en stelsels van volksgezondheid, welzijn, onderwijs, 
kinderopvang, zorg, werkgevers, enzovoorts. De 
overheid stimuleert juist de kwetsbare groepen om 
te bewegen en te sporten en helpt sportaanbieders 
om divers, aangepast sport- en beweegaanbod 
te realiseren. De overheid vraagt topsporters een 
maatschappelijke rol te vervullen en maakt dit 
systematisch mogelijk.

3 
Sport als vrije markt – sport als doel, privaat 
georganiseerd en toegankelijk voor sporters 
die dit kunnen betalen
In het scenario ‘sport als vrije markt’ is sport is een vorm 
van vrijetijdsbesteding en entertainment. In de vrije 
markt is sport georganiseerd en gefinancierd volgens 
het principe van vraag en aanbod. De markt innoveert 
en creëert nieuw, aantrekkelijk aanbod. De overheid 
heeft geen bemoeienis met sport. Sportaanbieders 
runnen hun eigen exploitatie en sporters zijn 
consumenten die marktconforme prijzen betalen voor 
hun vrijetijdsbesteding. Alleen topsport waarvoor 
voldoende afzetmarkt is, blijft over.
 

4 
Sport als maatschappelijk ondernemen – 
sport als middel, privaat georganiseerd en 
toegankelijk voor wie dat kan betalen of 
hiervoor verzekerd is
In het scenario ‘sport als maatschappelijk ondernemen’ 
organiseren sociale ondernemers, ondernemende 
sportverenigingen en maatschappelijke organisaties 
sport- en beweegaanbod waarmee mogelijk 
winst wordt gemaakt, maar waarmee ook andere 
maatschappelijke doelen zijn gediend. Andere 
aanbieders komen op de markt, zoals fysiotherapeuten 
en ondernemers in de naschoolse opvang. Werkgevers 
en verzekeraars kunnen in dit scenario grote 
financiers worden van sport- en beweegaanbod om 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te 
dringen. De overheid waardeert het maatschappelijk 
ondernemen maar staat op afstand: hoogstens creëert 
de overheid randvoorwaarden via regelgeving en fiscale 
maatregelen. Topsport heeft commerciële waarde 
en topsporters zijn ook rolmodellen met hun eigen 
foundations.
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Randvoorwaarden
De NLsportraad heeft in de discussienota bij ieder 
scenario aangegeven hoe de sterke en de zwakke 
punten van de sportbranche zich ontwikkelen. Ook 
heeft de NLsportraad de consequenties geschetst voor 
de sportdeelname en sportbeleving van de bevolking 
en voor de mogelijke resultaten van het Nationaal 
Sportakkoord. Tenslotte heeft de NLsportraad vier 
randvoorwaarden benoemd die de raad bij ieder 
scenario ziet terugkomen en die hoe dan ook moeten 
worden vervuld:

1. Branchevisie en branchevertegenwoordiging

2. Ordening markt en overheid

3. Transparantie en good governance

4. Professionalisering en arbeidsmarkt

Vervolg
De geschetste beleidsscenario’s lenen zich bij uitstek 
voor discussie. De NLsportraad wil deze discussie met 
experts en stakeholders graag voeren aan de hand 
van vragen zoals: als we vandaag een nieuwe weg 
kunnen inslaan, hoe zouden we de sportbranche dan 
organiseren en financieren? Welk vergezicht kunnen 
we schetsen en hoe komen we daar? Welke taken zien 
we voor de overheid en de markt, en hoe verhouden 
die twee partijen zich tot elkaar? En welk uitgangspunt 
nemen we: sport als hobby of als noodzaak? En wie 
betaalt sport dan en vanuit welk budget?

Na de discussieronde bezint de NLsportraad zich op 
welke elementen uit de vier scenario’s nodig zijn om 
een robuuste organisatie en duurzame financiering van 
de sport in de toekomst te garanderen. Dit krijgt vorm 
in een voorkeursscenario waarmee de adviesvraag van 
de partners van het sportakkoord wordt beantwoord. 
Daarbij besteedt de NLsportraad ook aandacht 
aan de route die de sportbranche, de rijksoverheid, 
gemeenten en andere partijen moeten afleggen om 
het voorkeursscenario te realiseren. Ook neemt de 
NLsportraad indien mogelijk de gevolgen van de 
coronacrisis mee.

De NLsportraad organiseert vanaf half augustus 
2020 een aantal (online) bijeenkomsten over de 
beleidsscenario’s. Kijk op onze website voor meer 
informatie: www.nederlandse-sportraad.nl. 

Dit is een uitgave van de Nederlandse Sportraad

www.nederlandse-sportraad.nl 
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