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Beoordelingscommissie 
 
De Beoordelingscommissie sportevenementen van de Nederlandse Sportraad (hierna: 
NLsportraad) adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: 
VWS) over subsidieaanvragen van (top)sportevenementen in de categorie 
‘aansprekende internationale sportevenementen’ en de categorie ‘aansprekende 
internationale sportevenementen buitencategorie’.1  
Het ministerie van VWS heeft op 18 december 2020 een subsidieaanvraag van de 
Gelderland2021 B.V. ontvangen voor de European Company Games 2022 in 
Gelderland. De aanvraag is ingediend in de categorie ‘aansprekend internationaal 
sportevenement’. Bij brief van 16 februari 2021 vroeg het ministerie van VWS de 
NLsportraad om te beoordelen of het evenement internationaal aansprekend is.   
 
De beoordelingscommissie van de NLsportraad heeft de subsidieaanvraag voor de 
European Company Games 2022 beoordeeld op basis van de door de NLsportraad 
gepubliceerde werkwijze en criteria.2  Dit houdt in dat de beoordelingscommissie 
beoordeelt of het evenement internationaal aansprekend is op basis van de stukken die 
het ministerie van VWS aan de NLsportraad verstrekt. Daarnaast heeft de 
beoordelingscommissie conform werkwijze een interview gehouden met de 
subsidieaanvrager om aanvullende informatie te verkrijgen.   
Het uiteindelijke advies van de beoordelingscommissie is voorgelegd aan de 
NLsportraad die dit door middel van een schriftelijke raadsvergadering heeft bevestigd.  
 
In onderstaand document wordt de uitkomst van de overwegingen voor het advies (op 
basis van aangeleverde stukken en het interview) uiteengezet.  

Advies aan VWS 
 
De NLsportraad beoordeelt de subsidieaanvraag van de European Company Games 
2022 met een onvoldoende en komt voor dit evenement tot een negatief advies aan het 
ministerie van VWS.  

De European Company Games 2022 is een zakelijk breedtesport en 
(multi)sportevenement dat erop is gericht om bedrijven te enthousiasmeren zich in te 
zetten voor vitalere werknemers. Het evenement wordt georganiseerd met deelnemers 
van bedrijven uit verschillende landen. Daarnaast richt het evenement zich op het 
netwerken en zaken doen met bedrijven uit andere deelnemende landen uit Europa.  
De NLsportraad ziet de potentie van het evenement, zeker in de huidige tijden van 
coronacrisis, waarbij bedrijven zich extra inzetten voor de vitaliteit van hun 
medewerkers. Ook waardeert de raad de inzet van de organisatie om een 
breedtesportevenement op te zetten in een tijd waarin evenementenorganisatoren het 
zwaar hebben. Echter de plannen voor het evenement zijn niet dusdanig uitgewerkt, dat 
het voldoet aan de criteria voor een ‘internationaal toonaangevend evenement’.   
 
Het plan voor dit (multi)sportevenement is op zich helder beschreven. De plannen geven 
aan welke 23 verschillende sporten worden betrokken, welke locaties worden gebruikt 
en welke deelnemersaantallen worden verwacht. De organisatie haakt aan bij bestaande 
                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041625/2019-01-01  
2 https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen 
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landelijke en regionale initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Nationale Sportweek 2021, het 
WK volleybal dames 2022 en Gelderse (breedtesport)evenementen, en er wordt 
samengewerkt met de Gelderse Sport Federatie (GSF). Het evenement sluit goed aan 
op de visie en het evenementenbeleid van de provincie Gelderland en de betrokken 
steden. De organisatie is voornemens om het evenement te laten onderzoeken door de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
 
De NLsportraad verwacht daarnaast dat de European Company Games 2022 een 
positieve economische impact heeft voor de provincie Gelderland met de komst van 
4000 deelnemers. De geschatte economische impact is door de organisatie echter niet 
onderbouwd t. De samenwerking van de organisatie met Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen is an sich een positief punt, maar is niet concreet uitgewerkt.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is echter dat de organisatie onvoldoende concreet maakt 
welke doelen worden nagestreefd met het organiseren van het evenement en de side 
events en hoe die vervolgens kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van 
sportontwikkeling (criterium 2), maatschappelijke impact (criterium 3) en Holland 
promotie (criterium 5). Voor deze criteria zijn nauwelijks SMART doelstellingen 
opgenomen en heeft de organisatie beperkte side events opgezet. Het algemene doel is 
om bedrijfssport te promoten, maar daar worden in beperkte zin concrete en meetbare 
acties aan verbonden. 
 
Al met al voldoen de European Company Games 2022 wat betreft de NLsportraad niet 
aan de criteria die het ministerie van VWS stelt aan een aansprekend internationaal 
sportevenement. Hieronder volgt nog een aantal aandachtspunten.  
 
• De additionele maatschappelijke impact die het evenement genereert blijft onduidelijk 

buiten de te verwachten economische impact. De raad denkt dan aan impact op het 
gebied van vitaliteit of kennisdeling. De organisatie van de European Company 
Games 2022 geeft desgevraagd aan dat de impact wordt gericht op het gebied van 
meer vitaliteit en gezondheid op de werkvloer via bedrijfssport. Maar het is niet 
duidelijk wat het effect van het evenement op bedrijfssport zal zijn (mede omdat de 
huidige situatie niet is beschreven). Er is geen benchmark en de doelen zijn niet 
SMART geformuleerd. Bij vrijwel alle maatschappelijke doelen die in het plan zijn 
genoemd, werd als enige voorbeeld de Veluwe Walk gegeven. 

• Het evenement zou zich goed kunnen lenen om bedrijfssport mogelijk te maken via 
sportaanbieders (ondernemers en verenigingen). Ideeën voor bijvoorbeeld het 
opzetten van bedrijfscompetities met verenigingen of flexibele inzet van 
sportaccommodaties worden aangestipt, maar er is geen plan voor verdere 
uitwerking. De raad merkt daarbij op dat vitaliteit op de werkvloer een breder 
onderwerp betreft dan bedrijfssport of bedrijfscompetities.   

• Het evenement dient nauwelijks als katalysator voor sportontwikkeling. Er zijn geen 
gerichte activiteiten die bijdragen aan de verhoging van de populariteit en/of innovatie 
binnen een bestaande sport. Sporten en sportbonden zijn op dit moment minimaal 
aangesloten op het evenement, behalve via een (mogelijk te organiseren) seminar en 
het aansturen van wedstrijdleiders, officials en competitieleiders, maar hoe en onder 
welke voorwaarden dit gebeurt is nog onduidelijk.  

• De mediaexposure is onderbelicht. De NLsportraad verwacht geen significante 
interesse van TV en andere media en daarmee geen grote exposure in de 
verschillende media. Contacten die de organisatie heeft met media (bijvoorbeeld met 
RTLZ) hebben nog geen concrete voorstellen opgeleverd. De organisatie richt zich 
voornamelijk op social media en die exposure wordt in het voorstel benut, maar de 
organisatie werkt geen doelgroepen uit en stelt geen doelen op dit gebied.  
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• Het ontbreekt aan een duidelijke aanpak om inclusiviteit een succes te maken bij het 
sportevenement. Desgevraagd geeft de organisatie aan dat de Veluwe Walk inclusief 
toegankelijk is.  

• Ook voor wat betreft duurzaamheid zijn concrete acties beperkt. De organisatie wil 
legacy creëren door onder andere duurzaam mobiliteitsoplossingen (woon-
werkverkeer) te promoten, maar heeft daar geen concrete acties op touw gezet. 

• De NLsportraad concludeert dat de European Company Games 2022 voor de 
deelnemers zullen uitpakken als een mooi evenement, maar dat er geen impact zal 
zijn voor de samenleving in het algemeen en bedrijfssport in het bijzonder.  
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Bijlage: deelnemers vergadering 
beoordelingscommissie 
 
Raadsleden:  
• Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (voorzitter) 
• Michael van Praag  
 
Adviseurs:  
• Bernard de Roos 
• Champ Bouwman 
• Erna van de Ven  
• Hans Slender  
• Maurice Leeser  
• Nico Spreij 
• Noud van Herpen 
• Reinoud van Assendelft de Coningh  

  
Secretariaat:  
• Lennart Langbroek 
• Jeanine Graaff 
 

Bijlage: deelnemers interview 
 
Vertegenwoordigers subsidieaanvrager:  
• Ron van Gent (stichting NL Onderneemt Maatschappelijk) 
• Marcel van de Goor (operationeel manager Team TOC, Gelderland2021 B.V.)  
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