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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Op 24 februari 2021 hebben wij uw verzoek ontvangen om te adviseren over de 
doorontwikkeling van de Paralympische sport, in het bijzonder topsport. In aanvulling op 
de adviesaanvraag hebben raadsleden een verdiepend gesprek gevoerd met uw 
medewerkers. Met veel plezier neemt de NLsportraad deze adviesaanvraag in 
behandeling. 
 
U vraagt de NLsportraad allereerst om een analyse te maken van de omgeving en 
stakeholders binnen de Paralympische sport, zowel nationaal als internationaal. Zoals u 
aangeeft in het Nationaal Sportakkoord heeft Nederland de ambitie om gidsland te zijn 
en blijven in de Paralympische sport. U vraagt de raad om te adviseren over de rol die 
de Nederlandse overheid kan innemen om samen met de sportbranche de 
Paralympische sport, wederom nationaal en internationaal, verder te ontwikkelen en de 
ambitie om gidsland te zijn vorm te geven.  
 
Beantwoording in twee delen 
Om de adviesaanvraag naar tevredenheid te beantwoorden, stelt de NLsportraad voor te 
reageren in twee fasen. De NLsportraad maakt: 
1. een analyse van de omgeving en de stakeholders in de Paralympische sport in 

Nederland en in internationaal verband. Dit zal de raad doen op basis van 
bestaande literatuur en expertinterviews. Onderwerpen waarvoor in ieder geval 
aandacht zal zijn: 

• de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van de Paralympische sport, 
nationaal en internationaal; 

• de punten waarop de Paralympische sport verdere ontwikkeling behoeft 
waaronder aantrekkelijkheid, inclusie, classificatie en governance; 

2. een advies waarin de NLsportraad de strategische keuzes voor doorontwikkeling 
van de Paralympische sport uitwerkt en aanbevelingen doet over de rol en 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Daarbij is specifiek van belang welke 
taken en verantwoordelijkheden toebehoren aan de (autonome) sportbranche en 
welke (aanvullende) rol de rijksoverheid kan spelen.  

 
Planning 
De NLsportraad neemt het gevraagde advies op in de werkzaamheden volgend uit het 
meerjarig werkprogramma Sport in het systeem. In overleg met uw medewerkers streeft 
de raad ernaar om de eerste bevindingen op te leveren vóór de start van de 
Paralympische Spelen in Tokyo, die plaatsvinden vanaf 24 augustus 2021. Afhankelijk 
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van de uitkomsten van de analyse spreekt de NLsportraad met u graag af wanneer het 
definitieve advies kan worden opgeleverd. 
 
Afstemming 
De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege voor het kabinet en beide Kamers 
der Staten-Generaal. De NLsportraad baseert zich voor analyse en advies op de laatste 
stand van wetenschap en praktijk. De raad hecht sterk aan onafhankelijkheid.  
De opdracht waarover wordt gesproken in de brief is in deze context te beschouwen als 
een adviesaanvraag en leidt uiteindelijk tot een adviesproduct. Uiteraard zullen wij 
gedurende ons traject u en, namens u, de directeur-generaal Volksgezondheid en de 
directie Sport op de hoogte houden. Wij zullen met de directie Sport een aantal 
momenten bepalen voor afstemming en overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Nederlandse Sportraad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael van Praag Mariëtte van der Voet 
Voorzitter  Secretaris 


