
1  De opstelling op het speelveld (2020). De NLsportraad constateerde in dat advies, op verzoek van het ministerie van VWS, mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en 

Gemeenten, onder meer dat de – gesubsidieerde en commerciële – topsport wordt gefinancierd door een constellatie van loterijen, media en sponsoren. De NLsportraad wil 

meer inzicht verwerven in het samenstel en de zekerheid van deze publiek private financiering om hierover te kunnen adviseren.

Explainer
Publicatie KPMG-rapport:  
Foto organisatie en financiering topsport

In opdracht van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) 
is op 23 februari het KPMG-rapport Foto organisatie en 
financiering topsport gepubliceerd. Het rapport is een 
eerste bouwsteen voor de NLsportraad voor een advies 
over een toekomstbestendige organisatie en finan-
ciering van de topsport in Nederland. Dit advies aan de 
minister van Langdurige Zorg en Sport en de top sport-
branche verschijnt naar verwachting in de zomer van 
2023. Met het KPMG-rapport in de hand gaat de raad 
de komende maanden in gesprek met de topsport-
branche over duiding van de ‘foto’. De NLsportraad 
maakt geen beleidsevaluatie van het topsportbeleid, 
benchmark of cultuuronderzoek binnen topsport, maar 
schrijft een strategisch advies gericht op de middellange 
en lange termijn. 
 
Aanleiding adviestraject 
De NLsportraad constateerde in het advies De opstelling 
op het speelveld dat de huidige topsportprestaties 
weliswaar goed zijn, maar dat de organisatie en met 
name de financiering van topsport in Nederland onder 
permanente druk staan. Daardoor is de toekomst van 

de topsport onzeker.¹ De NLsportraad werkt daarom 
nu aan een advies over een toekomstbestendige 
organisatie en financiering van de topsport. Doel is om 
ook in de toekomst mooie topsportprestaties te kunnen 
blijven vieren, sportevenementen op Nederlandse 
bodem te kunnen organiseren en sport te kunnen blijven 
volgen via de media.

Adviesproces
Om een goed advies te kunnen geven neemt 
de NLsportraad drie stappen. De eerste stap is een 
beter overzicht krijgen van de huidige organisatie en 
financiering van topsportbranche. Daarvoor heeft 
de NLsportraad KPMG gevraagd een ‘foto’ te maken. 
KPMG is erin geslaagd om dit overzicht te creëren 
door veel nieuwe data boven tafel te krijgen. 
Daarmee brengt KPMG het grootste deel van 
de topsportbranche in kaart.

Het gehele adviesproces, waarin ook stap 2 en  
stap 3 zijn meegenomen, ziet er als volgt uit:

Adviesfase Resultaat Beantwoording vragen

Stap 1
Begin 2023

Deskresearch  
+ interviews

KPMG-rapport
(kwantitatieve analyse)

• Hoe is topsport in Nederland georganiseerd? 
• Hoe wordt topsport in Nederland gefinancierd?

Stap 2
Voorjaar 2023

Stakeholder- en 
expertbijeenkomsten

Duiding
(kwalitatieve analyse)
 

• Welke toekomstige ontwikkelingen (kansen 
en bedreigingen) beïnvloeden de organisatie 
en financiering van topsport? 

• Wat zijn de sterke en zwakke punten in 
de organisatie en financiering van topsport?

Stap 3
Zomer 2023

Visie toekomst-
bestendige topsport 

 Advies
 

• Hoe kan topsport in de toekomst robuust worden 
georganiseerd en duurzaam gefinancierd?



Stap 1
Inhoud foto organisatie 
en financiering topsport

KMPG heeft een ‘foto’ gemaakt van de organisatie 
en financiering van de topsport in Nederland. KPMG 
onderscheidt drie clusters in de topsport op basis 
van primaire financieringsbron, organisatievorm en 
belangrijkste competitie: 
• ondersteunde topsport; 
• commerciële topsport; 
• niet-ondersteunde topsport. 

Per cluster heeft KPMG gedetailleerde overzichten 
gemaakt van financieringsstromen en van de 
organisatie van deze clusters. De commerciële sport 
is onderzocht door de zes populairste sporten uit 
te werken: schaatsen, wielrennen, darts, formule 1, 
tennis en voetbal. 

Daarnaast heeft KPMG een overzicht gemaakt van 
negen thema’s die relevant kunnen zijn voor een 
toekomstbestendige topsport:
• Financiering topsport: overzicht van de inkomsten van 

topsport en mogelijke ontwikkelingen op basis van 
trends;

• Media: overzicht van de meest gevolgde sporten, hoe 
deze bekeken worden en de relevante mediatrends;

• Topsportevenementen: omzetschattingen en hoe 
topsportevenementen worden gefinancierd en 
georganiseerd;

• Topsportaccommodaties: de economische 
levensvatbaarheid en financiering van diverse typen 
topsportaccommodaties;

• Maatschappelijke impact topsport: data over positieve 
en negatieve maatschappelijke impact van topsport;

• Economische impact: data over de economische 
impact van topsport en van internationale 
topsportevenementen;

• Integriteit: cijfers en ontwikkelingen 
over doping(bestrijding), matchfixing en 
grensoverschrijdend gedrag;

• Arbeidsmarkt: overzicht van de arbeidsmarkt, 
onderwijsmogelijkheden en het carrièreperspectief 
van topsporters;

• Organisatie topsport; overzicht van de governance 
aan de hand van vertegenwoordiging, integriteit, 
organiseren van evenementen en talentontwikkeling.

Stap 2 en stap 3
duiding en advies

Met de oplevering van het KPMG-rapport wordt de 
eerste stap van het adviesproces afgerond. Voor 
de volgende stap gaat de raad de komende maanden 
graag het gesprek aan met stakeholders en experts over 
de sterktes en zwaktes van de huidige organisatie en 
financiering van topsport. Daarvoor organiseert de raad 
meerdere sessies op uitnodiging en op open inschrijving. 
De raad vraagt aanwezigen mee te denken over kansen 
en bedreigingen. Bovendien wil de raad van hen weten 
welke onderwerpen prioriteit hebben om te investeren 
in een toekomstbestendige organisatie en financiering 
van topsport.

De NLsportraad heeft uiteindelijk als doel om in 
de zomer van 2023 aan de minister voor Langdurige 
Zorg en Sport en de topsportbranche te adviseren of 
de huidige manier waarop topsport is georganiseerd en 
gefinancierd toekomstbestendig is op de middellange 
en lange termijn. De raad evalueert daarmee expliciet 
niet het huidige topsportbeleid van VWS en NOC*NSF 
of andere stakeholders. Gedurende het adviestraject 
houdt de NLsportraad bovendien rekening met 
lopende onderzoeken en ontwikkelingen in het huidige 
topsportbeleid. Op dit moment lopen onder andere 
onderzoeken naar de topsportcultuur, maatschappelijke 
impact van sport en sportevenementen en het 
antidopingbeleid.

www.nederlandse-sportraad.nl

http://www.nederlandse-sportraad.nl
https://www.linkedin.com/company/nederlandse-sportraad/
https://twitter.com/nlsportraad?lang=en



