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Uitdagend sportbeleid in de 
UK biedt aanknopingspunten 
voor Nederland
Het is de tijd van meerjarenplannen voor sport. In Nederland heeft het Ministerie van 
VWS het Sociaal en Cultureel Planbureau de opdracht gegeven om voor de sport een 
toekomstverkenning te maken, zoals die ook beschikbaar is voor de gezondheidszorg. 
NOC*NSF heeft inmiddels met zijn Sportagenda 2017+ een koers voor de toekomst 
bepaald. Gezien de onzekerheid op diverse terreinen is het een globale koers 
geworden, die de komende jaren per jaar geconcretiseerd zal worden.

DOOR INEKE DONKERVOORT

Meerjarenplannen worden ook gemaakt in 
de ons omringende landen. In december 
2015 heeft het Verenigd Koninkrijk (hier 
verder UK genoemd) onder de titel Sporting 
Future een nieuwe strategie voor sport en 
bewegen gepresenteerd. Die bevat enkele 
punten die bij de uitwerking van het sport-
beleid door zowel VWS als NOC*NSF rele-
vant kunnen zijn.1

De strategie in de UK gaat uit van een 
verbreding van overheidsbeleid op het 
gebied van sport en bewegen: een verbre-
ding van doelstellingen en een verbreding 
van doelgroep en betrokken organisa-
ties. Verder is een belangrijk onderdeel de 
keuze voor betere benutting van kennis 
en kunde. Daarnaast blijft de UK kiezen 

voor het maximeren van internationaal en 
landelijk succes in topsport. Ook integri-
teit krijgt een plek.

Het rapport is tot stand gekomen na een 
openbare raadpleging waarbij 800 orga-
nisaties en 1.700 individuen een online-
vragenlijst hebben ingevuld over tien 
uiteenlopende thema’s . 2 Nog eens 
600 reacties zijn per post of e-mail ont-
vangen. Daarmee zijn de kwaliteit en het 
draagvlak vergroot.

Aanleiding
Terugkijkend naar 2012 is de UK tevreden 
over het gevoerde beleid. Er sporten meer 
mensen. Onder hen meer vrouwen, mensen 
met een beperking en allochtonen, die 

ook in de UK minder sporten dan andere 
groepen. De resultaten van topsporters 
zijn verbeterd. De UK was gastland voor 
meer dan zeventig internationale topsport-
evenementen. Ten slotte is de bijdrage 
van sport aan de economie sinds 2012 
toegenomen.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen 
wil de Britse overheid “niet stabiliseren”. 
In het nieuwe plan geeft ze aan dat het de 
plicht is van de overheid om te bevorderen 
dat iedereen in het land kan profiteren 
van de kracht van sport en bewegen. Die 
kracht moet nadrukkelijk ingezet worden 
om het leven van mensen te verbeteren. 
Met sport minder kans op obesitas en dia-

betes, en een positief effect op de gees-
telijke gezondheid.

Verbreding doelstelling
Opvallend in de nieuwe strategie is de 
verbreding van de doelen die met over-
heidsbeleid op het gebied van sport en 
bewegen bereikt moeten worden. De 
expliciet gekozen doelstelling is om met 
sport en bewegen positieve resultaten te 
boeken “in het verbeteren van het fysiek 
en geestelijk welbevinden van mensen, 
de individuele ontwikkeling, de sociale en 
gemeenschapsontwikkeling en de econo-
mische ontwikkeling”. Overheidsinveste-
ringen in sport en bewegen zullen in de 
toekomst daarom vooral ingezet worden 
op projecten die kunnen aantonen een bij-
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drage te leveren op deze aspecten. Het 
verhogen van de deelname aan sport en 
bewegen sec zal niet meer voldoende zijn 
voor overheidssteun.

De nota gaat er vervolgens van uit dat de 
doelstelling gerealiseerd gaat worden langs 
drie lijnen: verbreding van de doelgroep 
(meer mensen van elke denkbare ach-
tergrond nemen actief deel aan sport en 
bewegen), meer mensen actief in vrijwilli-
gerswerk en meer mensen als fan betrekken 
bij sport. Ten slotte zal de sector efficiënter 
en effectiever moeten gaan acteren door 
grotere samenwerking met zowel organi-
saties binnen als buiten de sport en gro-
tere deling van kennis.

Verbrede doelgroep
Sport voor jongeren vindt in de UK door-
gaans plaats in schoolverband. Het beleid 
van Sport England, de organisatie die de 
middelen verdeelt voor breedtesportpro-
jecten buiten school, was tot nu toe gericht 
op jongeren vanaf 14 jaar. Dat wordt in 
het nieuwe beleid bijgesteld naar jeugd 
vanaf 5 jaar. Argument daarvoor is om 
een betere binding van kinderen en jon-
geren met sport te realiseren. Juist vanaf 
14 jaar is er ook in de UK een grote uitval 
van jongeren.

Omdat het beleid zich richt op sport én 
bewegen, zal Sport England zijn focus 
uitbreiden naar activiteiten als dansen, 
fietsen, wandelen. Er zal extra geld beschik-
baar komen om schoolkinderen te leren 
zwemmen (45% van de 11-jarigen kan nu 
geen 25 meter zwemmen) en fietsen. Ook 
zullen er expliciet middelen worden ingezet 
om te voorkomen dat kinderen bij de over-
gang van basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs stoppen met sport en bewegen.

Daarnaast zal gefocust worden op groepen 
die minder aangehaakt zijn, zoals vrouwen 
en meisjes, mensen met een beperking, 
ouderen en mensen uit lagere sociale 
milieus. Dat laatste is overigens ook in 
Nederland allang doelstelling van beleid.

Vrijwilligers, fans en stagiairs
Opmerkelijk is dat ook vrijwilligerswerk in 
de sport, het bijwonen van sportevene-
menten en supporterschap in het algemeen 
geacht worden een bijdrage te leveren aan 
realisering van het nieuwe, verbrede sport-
beleid. Er zal een beleid worden ontwik-
keld om vrijwilligers te belonen door ze de 
mogelijkheid te bieden met voorrang bij 
mega-evenementen aan de slag te gaan. 
Een beleid waarmee de KNVB in Neder-
land inmiddels ook al ervaring opdoet. In 
het voorjaar van 2017 zal Sport England 
komen met een beleid en heldere doel-
stellingen over hoe de algemene betrok-
kenheid bij sport en bewegen in 2020 en 
2025 vergroot zou kunnen worden.

Om de goede mensen in de sport aan het 
werk te krijgen zijn stageplekken belang-
rijk. Daarvoor zal een stimuleringsbeleid 
opgezet worden. Organisaties die subsidie 
krijgen, zouden minimaal een stagiair per 
jaar moeten aannemen.

Het maximeren van (inter)nati-
onaal succes
De Britse overheid kiest ervoor om te blijven 
investeren in de voorbereiding van atleten op 
Olympische en Paralympische Spelen. Wel 
zal van bonden en sporters nadrukkelijker 
dan voorheen een tegenprestatie gevraagd 
worden in het realiseren van de strategie.
Talentontwikkeling moet het mogelijk 
maken gedurende de loopbaan van de 
atleet ook van sport te wisselen.

UK Sport, de organisatie die in de UK de 
topsport ondersteunt, zal zijn kennis gaan 
delen met niet-olympische sporten. De 
overheid wil verder ook voor de UK minder 
gangbare sporten als basketbal en honkbal 
stimuleren. De UK lijkt dus eerder voor 
verbreding te kiezen dan voor focus, zoals 
Nederland doet.
De UK wil verder grote sportevenementen 
blijven aantrekken. Daarvoor zal nieuw 
beleid ontwikkeld worden om de inter-
nationale concurrentiestrijd te kunnen 
blijven aangaan.

Meer samenwerking
Veel aandacht wordt in Sporting Future 
besteed aan het tot stand brengen van een 
grotere mate van samenwerking tussen 
allerlei organisaties om de doelstellingen 
te realiseren.
Voor de totstandkoming van de nota zelf 
is al samengewerkt door negen departe-
menten. In het stuk wordt benadrukt dat 
het belangrijk is dat er een betere samen-
werking komt tussen instellingen die sport 
en bewegen bevorderen en de gezond-
heidssector.
Samenwerking op lokaal niveau wordt van 
eminent belang geacht om het beleid te 
laten slagen. Tegelijkertijd wordt gecon-
stateerd dat het nog een hele uitdaging 
wordt om nationale organisaties goed te 
laten samenwerken met lokale organi-
saties, en lokale organisaties onderling, 
waarbij naast het netwerk van ‘country 
sport partnerships’ ook woningcorpora-
ties, liefdadigheidsinstellingen, gezond-
heidsorganisaties, politie en brandweer 
worden genoemd.
Om deze samenwerking te bevorderen 
zal er in 2016 een review plaatsvinden op 
wat werkt op lokaal niveau. Sport England 
zal vervolgens in 2016 een tender organi-
seren voor de ondersteuning van lokale 
projecten.
Verder zullen outdoororganisaties, natuur-
organisaties en parkbeheerders bij het 
nieuwe beleid betrokken worden. Onder-
deel van het beleid is ook na te gaan op 
welke wijze zowel de openbare ruimte 
als faciliteiten van scholen ruimer ingezet 
kunnen worden om de doelstellingen van 
het nieuwe beleid te realiseren.

Betere benutting van kennis en 
kunde
Ook het delen van kennis speelt in de stra-
tegie een belangrijke rol. Er komt een prikkel 
voor organisaties om backoffices te delen. 
Sport England gaat zijn commerciële net-
werk openstellen voor sporten die daar 
minder toegang toe hebben. Daarbij zal 
er een onderzoek gestart worden hoe pri-
vate sponsoring voor sporten die tot nu 
toe minder aantrekkelijk zijn voor spon-
sors kan worden vergroot. Doelstelling 
blijft dat dertig procent van de sponsor-
inkomsten naar de recreatiesport gaat.

Integriteit en diversiteit
Gepleit wordt ook voor integriteit en 
transparantie in het domein van sport en 
bewegen. Met trots wordt gewezen op 
het onderzoekswerk van Britse journa-
listen op het gebied van matchfixing en 
doping. Het plan is in het najaar van 2016 
een nieuwe governance-code te hebben 
ontwikkeld die normen stelt en interna-
tionaal aanvaard zou moeten worden.

Ook komt er een commissie die aanbeve-
lingen gaat doen voor beleid ten aanzien 
van topsporters die uitvallen. De UK vindt 
dat zij hoe dan ook een deel van hun leven 
opgeofferd hebben voor het bereiken van 
een toppositie. Als dat dan uiteindelijk niet 
lukt, moet er toch iets tegenover staan.

De positie van vrouwen moet versterkt 
worden. In 2017 zou het aandeel vrouwen 
in sportbesturen 25 procent moeten zijn. 
Ook moeten er meer vrouwen actief worden 
in de begeleiding en coaching van top-
sporters.

Vernieuwde opleidingstrajecten
Het realiseren van genoemde doelstel-
lingen is mensenwerk, benadrukt de nota. 
De competenties van trainers, coaches 
en begeleiders moeten ervoor zorgen 
dat mensen van allerlei achtergrond een 
warm welkom krijgen in de wereld van 
sport en bewegen. Daar is tot nu toe te 
weinig aandacht voor geweest. Om dat te 
verbeteren zullen de opleidingstrajecten 
vernieuwd worden. De mogelijkheid voor 
deelname van zijinstromers uit andere sec-
toren zal vergroot worden. In 2016 zal er 
een nieuw opleidingstraject voor presta-
tiecoaches opgezet worden. Ten slotte zal 
er een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld 
worden. Het idee is om medewerkers in de 
publieke sector de mogelijkheid te geven 
om elk jaar drie dagen vrijaf te krijgen om 
als vrijwilliger actief te zijn.

Financiën
Een duidelijke financiële paragraaf ont-
breekt in de notitie. Gesuggereerd wordt 
dat Sport England en UK Sport meer mid-
delen zullen krijgen; hoeveel meer blijft 
echter onduidelijk. Er wordt wel een aantal 
nieuwe financiële maatregelen voorgesteld. 
Zo zal de afhankelijkheid van overheids-
subsidies verminderd worden. Anderzijds 
zal getracht worden belastingvoordeel 
voor recreatiesport te verkrijgen (in de UK 
betalen clubs nu vennootschapsbelasting). 
Daarnaast wordt nagedacht over belas-
tingvoordeel voor verstrekkers van zoge-
noemde ‘social impact bonds’, waardoor 

meer geld van bedrijven naar de sport 
moet gaan vloeien.

Ook komt er een Sport Business Council, 
met daarin prominenten uit overheid en 
sport, die nagaat hoe de sport zich als 
sector verder kan ontwikkelen. Dat lijkt 
op de Nationale Sportraad die minister 
Schippers in 2015 heeft ingesteld, zij het 
dat deze de beperkte doelstelling heeft 
vooral de meerwaarde van evenementen 
te vergroten.  •
Op 23 juni jongstleden maakte minister 
Edith Schippers van VWS bekend dat zij de 
komende jaren extra geld vrijmaakt voor 
de sport. De belangrijkste nieuwe investe-
ringen zijn 1,5 miljoen euro voor topsport-
programma’s, 2 miljoen voor topsporters 
die niet in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien, en 6 miljoen voor maatschappe-
lijk relevant sportonderzoek. Ook werkt de 
minister aan een regeling die topsporters 
moet ondersteunen de overstap naar een 
maatschappelijke carrière te maken, en 
laat ze programma’s ontwikkelen om meer 
ouderen, chronisch zieken en mensen met 
een beperking aan het sporten te krijgen.

Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbe-
stuurder, organisatiedeskundige en eigenaar 
van ID management & advies (www.idmanage-
mentenadvies.nl). 
 

1. Sporting Future: a new strategy for an active 
nation.

2. Deelname aan sport en bewegen, fysieke 
activiteit, kinderen en jongvolwassenen, 
financiële continuïteit, coaching, medewerkers 
en governance, top- en professionele sport, 
infrastructuur, eerlijkheid en gelijkheid, 
veiligheid en welzijn, internationale invloed en 
grote evenementen.

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN MET NL

In Nederland moet het toekomstig overheidsbeleid op het gebied van sport 
nog ontwikkeld worden. Op dit moment zijn alleen de contouren van het beleid 
van NOC*NSF bekend. Een aantal beleidsissues komt overeen. Ook NOC*NSF 
spreekt zich uit om de prestaties van de topsport te verbeteren en internatio-
nale evenementen aan te trekken. Verder moet de afhankelijkheid van organi-
saties van subsidies voor reguliere breedtesportactiviteiten verminderen. Zowel 
in Nederland als de UK is een beleidsdoel om meer samenwerking en kennisde-
len te realiseren om de sportinfrastructuur efficiënter en effectiever te maken. 
Daarbij wordt in het UK-plan expliciet genoemd te bevorderen dat sporten die 
tot dusver minder attractief zijn voor sponsors of externe financiers, met ken-
nis te ondersteunen, en talenten die het in de ene sport niet halen een soepele 
overgang te bieden naar een andere sport. Verder hebben beide nota’s integri-
teit en een nieuwe governance-code hoog in het vaandel.

Interessant voor de Nederlandse overheid is wellicht de breedte van de strate-
gie in de UK: meer mensen actief en zowel fysiek als geestelijk gezonder. Naast 
de sporter zijn ook vrijwilligers en supporters doelgroep van beleid. Met negen 
departementen en tal van verschillende landelijke en lokale maatschappelijke 
organisaties die hun inbreng in het beleid hebben gehad, wordt ook het maat-
schappelijk draagvlak van de sport vergroot.

Opmerkelijk in het UK-beleid is de aandacht voor de menselijke factor in het sla-
gen van het beleid. Meer aandacht voor aansluiting bij specifieke doelgroepen, 
ondernemerschap en samenwerking met andere organisaties in opleidingen 
wordt essentieel geacht voor het slagen van het beleid. Explicieter dan in ons 
land is de doelstelling in de UK meer vrouwen in de sport actief te laten zijn, zo-
wel in bestuur als in de begeleidende sfeer. Nieuw is de doelstelling ook iets te 
doen voor de uitvallers uit de topsport. Interessant punt in de UK zijn de ‘social 
impact bonds’. Bedrijven die middelen ter beschikking stellen voor sociale doe-
len kunnen belastingvermindering krijgen.

Het lijkt verstandig bij het uitwerken van sportbeleid in Nederland ook naar 
Engeland te kijken. De sportinfrastructuur verschilt, maar een aantal uitdagin-
gen is hetzelfde. Dat geldt vooral voor de noodzakelijke bredere samenwerking 
op lokaal niveau. Mogelijk dat Britse pilots op dat vlak van betekenis zijn voor 
ons land.


