
De opstelling 
op het speelveld
Naar een sterke sportbranche  
voor een vitale samenleving

Juist nu, tijdens de coronacrisis, acht de NLsportraad het 
noodzakelijk om na te denken over een toekomstbestendige 
organisatie en financiering van de sport. Topsport, breedtesport 
en bewegen kunnen een wezenlijke pijler vormen onder een 
vitale en veerkrachtige samenleving. Om dat te bereiken is én 
een sterke sportbranche én een sterke overheid nodig.

Het feit dat de bijdrage aan een vitale samenleving van de 
sportbranche niet optimaal is, komt mede door het ontbreken 
van overheidsvisie en -regie, wettelijk kader en sturing op de 
financieringsstromen. De NLsportraad roept de minister van 
Medische Zorg en Sport op om de coördinatie op zich te nemen 
bij het realiseren van sport als een publieke voorziening. 

De NLsportraad adviseert overheid en branche een gezamenlijke 
ambitie te stellen: in 2030 voldoet 75% van de bevolking, 12 miljoen 
Nederlanders, aan de beweegrichtlijnen. Dat is een groei van 25%.

Naar een  
toekomstbestendige  
sportbranche

Wie?  onder regie van coördinerend minister 
van Medische Zorg en Sport, met 
andere ministeries, de sportbranche, 
provincies en gemeenten 

Wat?  door uitvoering van een plan van aanpak  
om de sport toekomstbestendig te maken 

Hoe? bestaande uit zeven aanbevelingen 
in drie  onderdelen. 

De financiering van het plan wordt gekoppeld 
aan de verantwoordelijkheden die partijen in 
het publieke stelsel krijgen.

Versterking van 
de sportbranche

1 Sport als publieke 
voorziening
De ordening tussen overheid en 
markt, en tussen landelijke en 
lokale overheden, dienen te worden 
opgenomen in een stelselwet. 
Een coördinerend bewindspersoon 
voor sport is stelselverantwoordelijk.

2 Fysieke infrastructuur  
op orde
Overheden investeren in zowel 
sportaccommodaties als in de openbare 
ruimte. De gemeenten zijn via een 
stelselwet verantwoordelijk voor 
voldoende lokale voorzieningen voor 
breedtesport en bewegen, provincies 
voor de bovenregionale infrastructuur, 
waaronder topsportvoorzieningen.

3 Professionalisering  
van de sportbranche
Betere professionele begeleiding, 
aangeboden door solide sportaanbieders, 
is nodig om meer mensen te bereiken, 
de kwaliteit van het aanbod te verhogen 
en jeugd, kwetsbare groepen, talenten 
en topsporters beter te begeleiden. 
De rijksoverheid neemt de regie en 
maakt met de sportbranche een plan 
voor professionalisering en een betere 
arbeidsmarkt.

4 Brancheontwikkeling
De sportbranche verenigt zich in 
een koepelorganisatie, spreekt met 
één stem en groeit door tot een 
serieuze partner voor een vitaal en 
veerkrachtig Nederland. De rijksoverheid 
verdeelt overheidsmiddelen onder 
sportorganisaties via een zelfstandig 
bestuursorgaan (zbo), zoals vastgelegd 
in de stelselwet. 

Ontwikkeling sport-  
én beweegaanbod 

5 Naar een sport-  
én beweegbranche
De sportbranche is de aangewezen 
partij om ook beweegaanbod te 
creëren, juist voor mensen die nog niet 
aan sport deelnemen. Maar daarvoor 
is een omslag nodig. De branche 
maakt daarvoor een gezamenlijk 
plan, ondersteund door een 
innovatieregeling van het rijk, waarbij 
gemeenten helpen implementeren.

6 Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen
Sport moet toegankelijk worden 
gemaakt voor kwetsbare 
groepen. Gemeenten treffen 
inkomensmaatregelen en vergoeden 
hulpmiddelen en vervoer, de 
rijksoverheid stelt middelen 
beschikbaar via het gemeentefonds 
en borgt de gemeentelijke zorgplicht 
in de stelselwet. 

Samenwerking met 
andere branches 

7 Samenwerken voor 
een vitale samenleving
Een sterke sportbranche is in staat 
optimaal samen te werken met andere 
branches. Daarvoor moet verkokering 
tussen stelsels en wettelijke kaders 
worden tegengegaan door betere 
samenwerking tussen ministeries.

 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren

 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren

 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren

 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren

 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren

 

1.
Sport als publieke 
voorziening

2
Basisinfrastructuur 
op orde

3. 
Professionalisering 
van de sportbranche

4. 
Brancheontwikkeling

 

5. 
Naar een sport en 
beweegbranche

6. 
Toegankelijkheid voor 
kwetsbare groepen 

7. 
Samenwerken met 
andere sectoren


