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Column

Geachte minister van VWS, beste meneer Bruins,
Van harte gefeliciteerd met uw benoe-
ming tot minister voor onder andere 
sport en bewegen. Een beleidsterrein 
waarvoor in het regeerakkoord extra 
geld wordt vrijgemaakt: 10 miljoen 
euro extra voor topsport, 10 miljoen 
extra voor de sportbonden en 5 mil-

joen extra voor sportevenementen. Verder krijgt sport 
en bewegen een rol in het preventieakkoord dat uw 
kabinet wil afsluiten en waarvoor staatssecretaris Blok-
huis verantwoordelijk is. Voor dat akkoord is deze kabi-
netsperiode 170 miljoen euro beschikbaar en daarna 
20 miljoen per jaar. Inclusief deze bedragen beschikt 
u over een budget voor sport en bewegen van circa 
150 miljoen euro per jaar. Meer dan in het verleden, 
maar nog steeds slechts 0,1 procent van het totale 
VWS-budget.
Toch kunt u met dat bescheiden bedrag van grote 
invloed zijn. In augustus van dit jaar berekende onder-
zoeksbureau Ecorys dat de positieve waarde van sport 
en bewegen voor een individu in zijn leven geschat kan 
worden op een bedrag van 25.000 à 100.000 euro, 
door minder ziekteverzuim, hogere arbeidsproducti-
viteit, besparing op de zorgkosten en een betere kwa-
liteit van leven.
Kortom: een uitdagend perspectief. Er is wel werk aan 
de winkel. Eveneens in augustus 2017 bracht de Gezond-
heidsraad een rapport uit met nieuwe normen voor sport 
en bewegen. Volgens de raad moeten we niet te lang 
achtereen en niet te vaak stilzitten, moeten ouderen 
spierversterkende oefeningen doen en volwassenen 
tweeënhalf uur per week matig intensief bewegen.

Op dit moment voldoet 44 procent van de Nederlan-
ders aan die norm. Kortom: sport en bewegen heeft 
veel positieve effecten, maar het lukt nog niet eens 
om de helft van de Nederlanders aan de norm te 
laten voldoen.

De vraag is wie in actie moet komen om dat gat te 
overbruggen. Onder aanvoering van sportkoepel 
NOC*NSF en met steun van uw departement hebben de 
sportbonden een beleid geformuleerd om hun sport-
aanbod meer te laten aansluiten bij de hedendaagse 
(geïndividualiseerde) sportbehoefte. Verenigingen 
moeten meer vraaggericht leren werken en in hun 
sportaanbod meer samenwerken met gemeenten, 
bedrijven en scholen. Uit de Verenigingsmonitor van 
april 2017 blijkt echter dat maar 25 procent van de 
circa 25.000 verenigingen geneigd is hieraan te vol-
doen. Dat zijn vooral de grote verenigingen, met pro-
fessionele ondersteuning. De kleinere verenigingen 
– en 64 procent van de Nederlandse sportvereni-
gingen heeft minder dan 200 leden – laten weten 
het verzorgen van een sportaanbod voor de eigen, 
min of meer homogene groep – de traditionele kern- 
opdracht van elke vereniging – als belangrijkste uit-
daging te zien.

Het Nederlandse sportlandschap is heel divers. De 
georganiseerde sport heeft 4,2 miljoen unieke leden, 
bij fitnesscentra sporten ongeveer 3 miljoen mensen. 
Daarnaast zijn er nog een kleine 3 miljoen mensen die 
ongeorganiseerd lopen, fietsen, wandelen, zwemmen 
of deelnemen aan de activiteiten van buurtcentra.

Traditioneel krijgen NOC*NSF en de bonden veel aan-
dacht in het sportbeleid (hetgeen opnieuw gebeurt, 
met het voornemen van uw kabinet om de sport-
bonden met 10 miljoen euro extra te ondersteunen). 
Voor een effectief beleid is het echter van belang de 
aandacht nadrukkelijk ook op andere stakeholders 
te richten. De gemeenten worden in het regerings-
programma al genoemd als mogelijke partner in een 
“sportakkoord”, met als doel de organisatie en de 
financiering van de Nederlandse sport toekomstbe-
stendig te maken. Vraag is of een akkoord daarvoor 
wel het juiste middel is. Moet niet worden gedacht aan 
een Kaderwet Sport? Daarmee kunnen wettelijke en 
dus beter afdwingbare afspraken worden gemaakt.
In het preventieakkoord dat het kabinet wil sluiten, 
moeten patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorg-
verzekeraars, sportverenigingen en -bonden, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties betrokken worden. 
Gezien hun diversiteit wordt het al een hele klus om 
afspraken te maken, laat staan ze uitgevoerd te krijgen!

Beste meneer Bruins, met een klein budget kunt u 
een heel positieve bijdrage leveren aan een gezonder 
Nederland. Maar sport is meer dan alleen georgani-
seerde sport. Aan u de taak alle betrokkenen met 
elkaar te verbinden en de kracht van sport optimaal 
tot zijn recht te laten komen. •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder,  
organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & 
advies (www.idmanagementenadvies.nl).

 INEKE DONKERVOORT

“Het regeerakkoord geeft vertrouwen in de 
toekomst van de Nederlandse sport”
Het kabinet-Rutte III is een feit. VVD, D66, CDA en ChristenUnie stellen in hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’ de sport in Nederland te willen versterken. Met sportbonden, sportverenigingen, sporters met een 
beperking en gemeenten wil het kabinet een sportakkoord sluiten, met als doel om de organisatie en financiën van 
de sport toekomstbestendig te maken. Om de positie van sportbonden te versterken trekt het kabinet structureel 
10 miljoen euro uit en daarbij wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 
verlengd. De vorig jaar afgesproken structurele intensivering voor de topsport wordt verdubbeld naar 20 miljoen 
euro per jaar en het kabinet belooft meer ruimte voor talenten om onderwijs en topsport te combineren. Er komt 
structureel 5 miljoen euro extra voor de organisatie van grote sportevenementen in Nederland en het kabinet stelt 
steviger te gaan inzetten op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport. Tot slot wil 
het kabinet met veel partijen, waaronder sportbonden en -verenigingen, komen tot een nationaal preventieakkoord. 
Geeft dit regeerakkoord vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse sport?

DOOR ROELOF JAN VOCHTELOO

Michiel van Nispen, woordvoerder sport SP
“De stelling is helaas veel te optimistisch. Veel zaken 
die voor de sport belangrijk zijn ontbreken en dat is een 
gemiste kans. Het belang van topsport en evenementen 
wordt benadrukt. Dat is op zichzelf mooi, maar het is 
het halve verhaal. Want waar blijft de breedtesport? 
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de toekomst kan 
sporten, ook mensen met een beperking, ouderen of 
kinderen uit gezinnen met lage inkomens? Het is teleur-
stellend dat beter bewegingsonderwijs, meer gymles 
op basisscholen van een vakdocent, niet meer in het 
regeerakkoord staat. In vorige akkoorden was dit nog 
wel zo. Ook over schoolzwemmen geen woord. De SP zal 
op deze gebieden initiatieven nemen vanuit de Kamer, 
omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kansen 
krijgt om zich lichamelijk te ontwikkelen. Dit alles in het 
belang van een gezonde en sportieve samenleving.”

Jaap de Groot, chef sport De Telegraaf
“Absoluut. Met het benoemen van het sportakkoord is 
er een belangrijke stip aan de horizon gezet om sport 
nog meer onderdeel te maken van het totale maat-
schappelijke proces. Van bewegingsonderwijs tot top-
sport. Alleen worden de participaties van alle ministe-
ries en het bedrijfsleven nog niet benoemd, maar dat 

kan tijdens het inkleuren van het proces nog worden 
gedaan. Als het sportakkoord goed wordt ingevuld, dan 
hoeft er ook niet langer over een olympische ambitie 

gesproken te worden. Omdat een olympische ambitie 
een logisch gevolg is van een goed functionerend sport- 
akkoord. Nederland heeft dan volledig zelf de regie 
over hoe het met mondiale evenementen wil omgaan. 
Het bidboek wordt niet langer door een andere partij 
bepaald, maar door de eigen samenleving.”

André de Jeu, directeur Vereniging Sport en 
Gemeenten
“Als VSG zijn we positief over het regeerakkoord, met 
een paar sterke mitsen. Kijkend naar de bedragen die 
beschikbaar worden gesteld, constateer ik een sterke 
hang naar het verleden: zet in op sterke bonden en ver-
enigingen en dan komt het allemaal wel goed. Uiter-
aard moeten we bonden en verenigingen niet laten ver-
drinken, maar het is al enkele jaren zo dat de meeste 
mensen sporten in anders georganiseerde verbanden. 
Wat betreft de transitie van bonden en verenigingen: ik 
zou graag zien dat NOC*NSF daar de regie op krijgt. We 
hebben het over generieke vraagstukken voor ledenor-
ganisaties en die moeten generiek aangepakt worden. 
Het sportakkoord en preventieakkoord brengen opti-
misme met zich mee, maar ook daar moet regie op 
zijn. Liefst van een soort SER van de sport, een onaf-
hankelijke raad dus. Als andere ministeries dan VWS 
geld inzetten op sport als middel, dan moet dit via de 
minister van Sport gaan.” •
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