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Nederland Sportland 
•  Ambitie NOC*NSF: 

  
–  Nederland organiseert Olympische Spelen in 2028 

–  Nederland doet dat alleen wanneer het in 2016 ‘Sportland’ is  

•  Ambitie is overgenomen door kabinet in zomer 2009 en  
  ‘omarmd’ door nieuw kabinet (2011) 

•  Ambitie is overgenomen door maatschappelijke partners, 
  waaronder Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 
  zomer 2009 
 
 



Nederland Sportland 

•  De Olympische Spelen zijn niet alleen doel, maar ook middel 
  om de sportbeoefening en –beleving op een hoger plan te 
  brengen  
 
•  ‘Dutch approach’:  

- geen hogere sportbeoefening als nalatenschap (‘legacy’) van de 
Spelen, maar 

- de Spelen als ‘beloning’ of logisch gevolg van het feit dat Nederland een 
land op Olympisch niveau is 

 
 



Nederland Sportland 

•  ‘Olympische missie’: 

–  met zowel breedte- als topsport heel Nederland op Olympisch niveau 
brengen 

–  ten profijte van iedereen, op sociaal-maatschappelijk, economisch, 
ruimtelijk en welzijnsgebied 

–  met als mogelijk resultaat de organisatie van de Olympische en 
Paralympische spelen in 2028 in Nederland 

 
 



Nederland Sportland 
•  ‘Nederland op Olympisch niveau’ is vertaald in acht ambities 
  op de volgende terreinen: 
 

–  topsport 
–  breedtesport 
–  sociaal-maatschapplijk 
–  welzijn 
–  economie 
–  ruimtelijke ordening 
–  evenementen 
–  media-aandacht 

 
  

 
 



Nederland Sportland 
•  Anders gezegd, Nederland Sportland is een land met:  

–  meer sport- 
•  deelname 
•  medailles/topsport 
•  beleving (volgen, kijken) 
•  vrijwilligers 
•  evenementen 

–  met daardoor meer positieve effecten, op gebieden als: 
•  gezondheid 
•  sociale samenhang 
•  nationale trots 
•  economie 
  

 
 



Nederland Sportland 
•  Om deze ambities op het gebied van sport en de daarmee te 
  bereiken effecten te halen moet Nederland geschikt zijn 
  (worden gemaakt) voor: 

–  intensievere sportbeoefening 
–  selectie, opleiding en ondersteuning van topsporters 
–  de organisatie van grootschalige sportevenementen. 

•  Dit vraagt om investeringen in/is een stimulans voor: 
–  bouw en exploitatie van sportaccommodaties 
–  optimale infrastructuur (wegen, vliegvelden, openbaar vervoer) 
–  opbouw faciliteiten voor toerisme, evenementen en congressen (hotels, 
   catering, logistiek, verzekeringen, enz.) 
–  state of the art media-faciliteiten 
 

 
 



Gemeenten in Nederland Sportland 

•  Tot 2016:  
 

Elke gemeente kan bijdragen  
 
aan het op Olympisch niveau brengen van Nederland  
 
door het faciliteren en stimuleren van sport 
 
 

•  Na 2016: 

Is de uitdaging minimaal op Olympisch niveau te blijven 
 
 



Uitdagingen voor gemeentelijk sportbeleid   
•  Realisatie (gewenste) groei sportdeelname 

•  Realisatie meer sportevenementen en kwaliteits- en niveauverbetering  

•  (Gewenste) betere afstemming lichamelijke opvoeding – sport (financiering, beheer, 
gebruik, locatie, enz.) 

•  Moeilijker financiering nieuwe sportaccommodaties uit grondexploitatie en 
‘meevallers’ 

•  Veroudering/noodzaak renovatie bouwgolf sportaccommodaties van 1960/1970 

•  Aankomende bezuinigingen op lopende gemeentelijke (sport)uitgaven 



 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdvragen 
 

 
Wat vraagt het 
Olympisch Plan 2028 
van de steden? 
 
Wat kunnen steden 
bijdragen aan de 
realisatie van de 
ambities van het 
OP2028? 

 



Bundel Sport in de stad 
 

•  Onderliggende vragen: 
  
–  Hoe staat het er voor met sport (en bewegen) in de stad? 

–  Wat doen sport (en bewegen) met en voor de stad? 

–  Wat vragen ambities van Nederland Sportland van de stad? 

–  Wat voor (sport)beleid wordt er gevoerd? 

–  (Voorbeelden van) innovatieve en effectieve interventies 
 

  



Schets stedelijk sportbeleid 

•  Sportbeleid behoort tot de gemeentelijke autonomie  

–  er is geen sportwet 

–  sport beleid wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting 

–  gemeenten financieren ongeveer 85% van het publieke sportaanbod 

–  gemeenten financieren bijna 100% van de publiek gesteunde 
sportaccommodaties 

–  90% van het gemeentelijk sportbudget gaat naar accommodaties  

 



Stand van zaken 
 

 
•   Netto uitgaven sportbeleid in 2006: 

 - Rijk:    118 miljoen  
 - Provincies:   10 miljoen 
 - Gemeenten:   895 miljoen 

 
•  Gemeentelijke netto uitgaven: 770 miljoen voor sportaccommodaties 
 
•  Op andere begrotingen nog kosten van:  

 - topsportvoorzieningen;  
 - 7000 gymzalen en speelpleinen;  
 - wandel-, fiets-, ruiterpaden;  
 - watersportvoorzieningen en -routes 
 - verenigingsondersteuning;  
 - enz. 



Stand van zaken 
 

 Aanbod sportaccommodaties in 2006: 
 

 - 7.000 voetbalvelden 
 

 - 10.000 tennisbanen 
 

 - 820 hockeyvelden 
 

 - 6.500 overige velden/banen 
 

 - 1000 sporthallen 
 

 - 725 zwembaden 
 

 - 20 ijsbanen 
 

   



Schets stedelijk sportbeleid 
•  Elke stad heeft een ‘sportstimuleringsbeleid’ gericht op het  
  vergroten van de sportdeelname 

•  Steden beogen daarnaast sport in te zetten als ‘instrument’  

–  tbv sociale doelstellingen (welzijn, cohesie, gezondheid, enz.) 

–  tbv economische doelstellingen (city-marketing, werkgelegenheid, enz.) 

•  Met ‘integraal’ beleid wordt mix van doelstellingen nagestreefd 

–  de nagestreefde mix verschilt tussen steden (‘autonomie’) 

–  afstemming op aanpalende beleidsterreinen 

 



Sportstimuleringsbeleid 

•  Uitgangspunten: 

–  sport is waardevol, zinvol en aantrekkelijk in zich zelf 

–  waarschijnlijk heeft sport ook nog diverse positieve externe 
effecten, maar hoe dan ook: zonder sport sowieso geen 
positieve externe effecten 

–  sport is een verdienstelijk goed: de waarde ervan wordt 
pas goed zichtbaar als je het kent/beheerst 

–  als verdienstelijk goed verdient het overheidssteun  

 
  



Sportstimuleringsbeleid 

•  Basis: accommodatiebeleid 

–  het tegen sociaal tarief verhuren van sportaccommodaties, teneinde 
hoge prijsdrempels te voorkomen en verenigingen materieel te steunen 

•  Uitgebreide versie: sportondersteuningsbeleid 

–  niet alleen ondersteuning op gebied van accommodaties, maar ook op 
organisatorisch vlak (bijv. clubs, vrijwilligers, evenementen) 

–  op vlak van breedtesport, maar eventueel ook topsport (bijv. 
talentontwikkeling) 



Enkele uitkomsten bespreking  
sportstimuleringsbeleid  

•  Stedelijke sportdeelname blijft wat achter bij landelijk 
  gemiddelde, maar volgt wel dezelfde trends 
 
•  Stedelijke bevolking is meer sedentair en inactief, en heeft een 
slechtere gezondheid dan landelijke bevolking 
 
•  Streefdoel sportdeelname OP 2028 is ver weg (75%, nu 61%) 
 
•  Verschillen tussen stad en land hangen vooral samen met 
bevolkingssamenstelling 

•  Afstand blijkt nauwelijks belemmering voor sportdeelname 

 
 

 



Enkele uitkomsten bespreking  
sportstimuleringsbeleid  

•  Geen teloorgang verenigingssport in steden, wel relatief sterke   
opkomst daarnaast van ander sportaanbod 
 
•  Beweging sport naar rand van de stad valt mee; sport groeit 
mee met uitdijende steden 

•  Intensivering grondgebruik in steden, mn door toepassing 
kunstgras 

•  Toenemende spanning tussen spelkarakter van sport en 
instrumentele benadering van sport in het beleid 
 
 

 



De instrumentele inzet van sport 

•  Sportstimuleringsbeleid 

  plus: 

•  gerichte inzet van sport om sportexterne doelstellingen te  
  bereiken 
    

–  gezondheid 

–  leefbaarheid  

–  economie  



Uitdagingen instrumentele inzet van sport 
 
 
1.  Het behoud van het spelkarakter van sport  

2.  Kennis van het ‘werkzame bestanddeel’ 

3.  Verhoging effectiviteit sportbeleid 



1. Behoud spelkarakter sport 

•  Sport als spel is vorm van vrijetijdbesteding,  
–  door mensen uit vrije wil ondernomen 
–  door mensen zelf georganiseerd  

•  Voorzover sport positieve effecten heeft, zijn dat voor de  
  deelnemers overwegend onbedoelde bij-effecten 
 
•  Wanneer de ‘bij-effecten’ het ‘doel’ worden van de  
  sportbeoefening, wordt daarmee het spelkarakter van de sport  
  aangetast  
 
•  Wegvallen van spelplezier bedreigt sportdeelname 



2. ‘Werkzaam bestanddeel?’ 
•  Als men sport instrumenteel wil inzetten voor doeleinden als 
  gezondheid of stadspromotie, dan heeft men: 

–  inzicht nodig in het ‘werkzame bestanddeel’: wat in de sport zorgt voor 
het gewenste effect? (evidence based policy making) 

–  bijvoorbeeld: 

•  verbetering van de fysieke gezondheid wordt eerder bereikt door 
zwemmen of fitness, dan door bridgen of motorracen 

•  citymarketing wordt eerder bereikt door topsport dan door 
recreatiesport 



3. Verhoging effectiviteit sportbeleid 

•  Verantwoord (instrumenteel) sportbeleid vergt: 

–  SMART geformuleerd beleid (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden)  

–  nulmetingen en vervolgmetingen om te zien of de beoogde effecten 
worden bereikt 

–  meer van het eigen beleidsapparaat qua beleidsvoorbereiding en 
evaluatie 

 



Enkele uitkomsten instrumenteel sportbeleid 
•  Nog weinig evidence based policy making mogelijk 

–  positieve effecten worden nog voornamelijk op projectniveau gemeten, 
en zijn moeilijk generaliseerbaar 

–  projecten/programma’s duren te kort voor statistisch meetbare effecten 

•  Kosten/inzet worden lokaal gemaakt, effecten zijn landelijk of 
  ten voordele van landelijke spelers 

–  positieve gezondheidseffecten zijn ten voordele van landelijk 
volksgezondheidsbeleid en zorgverzekeraars 

–  stijgende omzetten in sportbranche vloeien via BTW en 
vennootschapsbelasting naar Rijk 

 
  

 



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   
•  15 – 20% van ‘beweeglijke activiteiten’ in de vrijetijd is sport (gemiddeld 
voor sporters en niet-sporters) 

•  sporters doen meer (verschillende) beweegactiviteiten dan niet-sporters 

•  sporters zijn in tijd vergelijkbaar ‘beweegactief’ als niet-sporters 

•  wat wil het stedelijk sportbeleid? 
o  sport stimuleren?  
o  beweging stimuleren? 

•  en via welk model? 
o  sport (en beweeg)stimuleringsmodel? 
o  sociaal ontwikkelingsmodel? 

•   



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   
•  Inzet sportstimuleringsmodel gericht op bevordering sportdeelname 

•  Als men sport wil stimuleren, dan heeft men: 
 

–  inzicht nodig in het ‘werkzame bestanddeel’: wat zorgt voor een 
groeiende sportdeelname? (evidence based policy making) 

–  bijvoorbeeld: 

•  hoe belangrijk is de locatie van de sportaccommodatie? 

•  wat is het belang van lessen/trainingen en de begeleiding? 

•  wat is het effect van de prijs op de sportdeelname? 



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   
•  Niet willen of niet kunnen? 

•  Niet willen: 
o  geringe intrinsieke motivatie 
o  geen ‘zin’ in sport 
o  ontbreken stimulerend sociaal netwerk (ouders, vrienden) 
o  weerstand opgebouwd in school (‘altijd laatste bij gym’) 
o  niet mee kunnen in competitieve sport  
o  schaamte voor eigen lichaam en/of prestatieniveau 
o  afkeer van moe worden en zweten 
o  beschikken over alternatieve vormen van tijdbesteding 
o  al druk met andere beweegactiviteiten/genoeg beweging in werk, 

huishouden of andere vormen van vrijetijdbesteding 



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   

•  Niet kunnen: 
o  Fysieke belemmeringen/blessures/ouderdom 
o  Mentale/geestelijke belemmeringen 
o  Niet mogen, bijv. om godsdienstige redenen (geldt specifieke 

groepen) 
o  Geen geld (in NL voor beperkte groep) 
o  Afstand te groot/geen vervoer (in NL nauwelijks relevant) 
o  Geen tijd (is vooral geen prioriteit cq niet willen) 

•  ‘Niet willen’ en ‘niet kunnen’ cumuleren en versterken elkaar 



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   

•  Voorspellers niet deelname: 
o  lage opleiding 
o  laag inkomen 
o  etniciteit 
o  geloof 

 
•  Vaak cumulatie en onderlinge versterking van voorspellende factoren 

•  Steden kennen concentratiegebieden van groepen waarbij 
voorspellende factoren cumuleren 

•  In deze concentratiegebieden wordt niet-sportgedrag doorgegeven aan 
volgende generaties 



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   

•  ‘Vraaggericht’ sportbeleid: 
o  veronderstelt aanwezigheid wil tot sporten 
o  gaat uit van belemmeringen voor sportdeelname, nadruk op ‘niet kunnen’ 

 
•  In Nederland is ‘niet willen’ belangrijker dan ‘niet kunnen’ als verklaring voor 
  niet-sporten: 

o  tijd om bij sportaccommodatie te komen is voor 80% minder dan kwartier 
o  afstand en ‘te duur’ worden nauwelijks genoemd als reden voor niet 

deelname 
o  geen tijd = geen prioriteit (drukke mensen doen meer aan sport dan niet-

drukke mensen)  
o  belemmeringen gelden eigenlijk alleen nog specifieke groepen, die om 

specifiek (doelgroepgericht) beleid vragen 



Thema 1: (niet-)deelname aan sport   
•  Grootste beleidsopgave zit bij ‘niet willen’  

o  niet uitgaan van, maar ontwikkelen van ‘vraag’(= intentie tot 
sporten) 

•  Sportbeleid niet alleen richten op jeugd: 
o  ouders geven voorbeeld en creëren ondersteunende  cultuur/

omgeving voor sportdeelname kinderen 
 

•  Sportopvoeding richten op kind, niet op de sport: 
o  voorrang geven aan ontwikkeling intrinsieke motivatie van het kind  
o  selectieve werking van de sport uitstellen tot kind gemotiveerd is 

voor sport 
o  nadruk op creëren sportieve (school)omgeving: sport is normaal, 

iedereen doet het op zijn of haar manier 



Thema 2: (niet-)deelname aan bewegen 

Als men sport en bewegen instrumenteel wil inzetten voor 
doeleinden als gezondheid, dan heeft men: 

–  inzicht nodig in het ‘werkzame bestanddeel’: wat in de sport en 
bewegen zorgt voor het gewenste gezondheidseffect? (evidence based 
policy making) 

–  bijvoorbeeld: 

•  verbetering van de fysieke gezondheid wordt eerder bereikt door 
atletiek of fitness, dan door bridgen of motorracen 

•  bevordering van andere vormen van bewegen (dan sport) is 
mogelijk effectiever en/of doelmatiger dan het bevorderen van sport 
om gezondheidseffecten te bereiken 



Thema 2: (niet-)deelname aan bewegen 

  
Aangetoond is dat bewegingsarmoede gezondheidsproblemen 
bevordert 
 
Anders gezegd: meer bewegen heeft positieve 
gezondheidseffecten  
 
Overheid kan het stimuleren van sport en bewegen inzetten als 
instrument voor gezondheidsbeleid 
 
Effectief en doelmatig beleid stoelt dan op aangrijpen oorzaken 
van bewegingsarmoede 



Thema 2: wat is bewegen? 
•  Bewegen: vorm van verplaatsing of activiteit van het lichaam door ‘eigen’ 
kracht 

•  Was (is?) meestal ‘noodzakelijk kwaad’ om iets voor elkaar te krijgen  
–  bij het werk komen  
–  werken  
–  winkelen 
–  familiebezoek 
–  groenten verbouwen 

•  Is soms hoofddoel of mede-hoofddoel  
–  ommetje maken 
–  hond uitlaten 
–  fietstocht maken 
–  sport  



Thema 2: bewegingsarmoede is ‘logisch’ 
  
•  Meer betaald werk (bijv. door vrouwen) en hogere 
  productiviteit per gewerkt uur leidt tot stijgende inkomens  
  per huishouden 

•  Hogere productie vraagt om meer consumptie 

•  Stijging (vrij besteedbaar) inkomen leidt bij gelijkblijvende  
  hoeveelheid vrijetijd tot meer consumptie in vrijetijd 



Thema 2: bewegingsarmoede is ‘logisch’ 

•  ‘Productie’ vergt steeds minder bewegen/is overwegend  
  zittend werk geworden  

•  Meer consumptie in vrijetijd betekent verdwijnen van   
  activiteiten die relatief weinig geld kosten, zoals  

–  lopen > fiets > brommer/scooter > auto 
–  winkelen > webwinkelen/bezorgen aan huis 
–  huishouden > huishoudelijke hulp 
–  volkstuin(ieren) > voorbereid voedsel 

Ø  Werk en vrijetijd worden vormen van zitten en de resterende 
    8 uur slapen we 



Thema 2: bewegingsarmoede is ‘logisch’ 
  
•  Bovendien, in een verstedelijkende omgeving: 

–  kruipen we steeds dichter op elkaar 
–  zijn minder tuinen 
–  zijn veel auto’s en staat (veilige) speelruimte onder 
druk 
–  bestaat gevoel van (sociale) onveiligheid 
–  enz. 

•  Kortom, onze omgeving wordt door verstedelijking steeds 
  minder uitnodigend tot bewegen 
 



Thema 2: overgewicht  is ‘logisch’ 
•  Bewegingsarmoede draagt bij aan overgewicht  

•  Hogere productie in landbouw en voedingsindustrie vergt hogere  
  verkoop van voedsel en drank  

•  Consumenten worden gestimuleerd meer voedsel en drank te kopen 

•  Hoger (vrij besteedbaar) inkomen maakt aankoop van (teveel) voedsel  
  makkelijk 

•  Overgewicht maakt bewegen moeizamer en onaantrekkelijker 

> Bewegingsarmoede en overgewicht versterken elkaar 



Thema 2: bewegen wordt bewuste keuze 

•   Bewegingsarmoede en overgewicht vloeien ‘logisch’  
  voort uit de wijze waarop onze maatschappij is ingericht 

•  Bewegen en normaal gewicht vergen bewuste keuzes 
  voor 

-  bewegen als hoofddoel van een activiteit (in de 
vrijetijd) 

-  een bewegingsrijke wijze van uitvoeren van een 
andere hoofdactiviteit (bijv. fietsen naar werk of 
school, lopen naar winkel) 



Thema 2: de rol van gemeenten 

•  Oorzaken van bewegingsarmoede en overgewicht zijn 
moeilijk en slechts ten dele te bestrijden op gemeentelijk 
niveau 

•  Gemeenten hebben een rol in het creëren van een 
beweegvriendelijke omgeving, omdat dit aansluit op 
bestaande takenpakket 
 



Thema 2: beweegvriendelijke omgeving 

Fysieke kenmerken: 

-  bij ‘gedwongen’ verplaatsingen (naar werk, school, enz.): nodigt uit tot 
beweegrijke vormen van verplaatsing (lopen, fietsen)   

-  bij werk/school e.d.: nodigt uit tijdens lunch/pauzes naar buiten te gaan 

-  in vrijetijd: nodigt uit tot bewegen (spelen, wandelen, sporten, tuinieren, 
enz.) als vorm van vrijetijdbesteding 

-  is verkeerstechnisch veilig en autoluw 
 
-  is zonder auto beter begaanbaar/bereikbaar 
  



Thema 2: beweegvriendelijke omgeving 

Sociale kenmerken: 

-  is sociaal veilig 
 
-  is divers (multifunctioneel, gemengd, verschillende activiteiten zijn 
‘beloopbaar’) 

-  biedt ruimte voor activiteiten van groepen/’evenementen’, oftewel is een 
‘gemeenschappelijke’ ruimte 

-  draagt bij aan identiteit van direct betrokkenen  

-  houdt rekening met minderheden en veranderingen in levensloop 
(gehandicapten, ouderen, enz.) 



Thema 2: beweegvriendelijke omgeving 

•  Een beweegvriendelijke omgeving:  

-  bevat mogelijkheden tot bewegen als hoofddoel 

-  faciliteert bewegingsrijke vormen van verplaatsen 

-  houdt rekening met mogelijkheden/wensen/voorkeuren van 
onderscheiden doelgroepen 

•  Pilots kunnen bijdragen aan leren waar en hoe gemeenten van 
toegevoegde waarde kunnen zijn bij de bestrijding van 
bewegingsarmoede en overgewicht 



Thema 2: onderbouwing pilots 

•  Kernvragen: 

-  Als ‘bewegen als hoofddoel’ een ‘bewuste keuze’ vergt, 
hoe kan een gemeente dan bevorderen dat men die 
keuze maakt? 

-  Hoe kan een gemeente de keuze voor bewegingsrijke 
vormen van verplaatsen stimuleren? 



Thema 2: onderbouwing pilots 

•  Voor de beantwoording van de kernvragen en de 
onderbouwing van het beleid is wenselijk dat: 

-  er inzicht is de oorzaken van de problemen in de wijk 
waar de pilot gaat plaatsvinden 

-  er maatregelen worden genomen waarvan de inzet 
bewezen effectief en efficiënt is 

-  de maatregelen zo worden ingezet dat kan worden 
onderzocht of de inzet ervan effectief en efficiënt is   



Thema 2: onderbouwing pilots 

•  Voorbeeld 1: afstand tot accommodatie is in NL over het algemeen 
geen probleem, maar hoe zit dat:  
-  voor onderscheiden doelgroepen? 
-  in krimpgebieden? 
-  in achterstandswijken? 

•  Voorbeeld 2: is er voldoende capaciteit in de wijk? 
-  wel/niet wachtlijsten bij sportverenigingen? 
-  zitten zwembaden, speeltuinen, volkstuinen wel/niet vol? 

•  Voorbeeld 3: is er voldoende kwaliteit in de wijk? 
-  voor goede begeleiding/training? 
-  sluit het aanbod aan op de vraag? 



Thema 2: aanpak pilots 

•  Aanpak 1:  
-  wijkgerichte probleemanalyse (zie hiervoor) 
-  projecten gericht op aanpak gesignaleerde oorzaken van 

bewegingsarmoede en overgewicht 
-  vergelijking van situatie wijk voor en na aanpak probleem 

•  Aanpak 2: 
-  beleid gericht op één of twee speerpunten (Vb. NL: Jeugd 

Sportfonds) 
-  geconcentreerde aanpak, om te zien of daarmee ‘verschil’ kan 

worden gemaakt 
-  vergelijking met soortgelijke wijken zonder speerpuntbeleid 
 



Afsluiting 
 
•  Er zit een structurele spanning in het sportbeleid:   

–  De nationale overheid voert een sportstimuleringsbeleid en 
topsportbeleid 

–  Sportbeoefening vergt specifieke accommodaties (voetbalvelden, 
ijsbanen, zwembaden, sporthallen, enz.) 

–  De gemeenten dragen zorg voor meeste traditionele sportvoorzieningen  

Ø  Stimulering van sport in de breedte door het rijk leidt tot meer kosten bij 
gemeenten 

Ø  Hoe krijgen we kosten en baten meer bij elkaar? 
 



Afsluiting 
Verantwoord sportbeleid, zeker bij de plusvarianten, vergt: 

–  kennis van werkzame bestanddelen, oa ontleend aan evaluatie 
voorgaand beleid 

–  SMART geformuleerd beleid (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden)  

–  nulmetingen en vervolgmetingen om te zien of de beoogde effecten 
worden bereikt 
 

Ø  Dit alles impliceert rationalisering van het sportbeleid 
 

 



 
Voor meer informatie zie  

 
Visiedocument Nederland Sportland. Modellen voor lokaal 
sportbeleid (www.sportengemeenten.nl (publicaties) 2010) 
 
vd Heuvel e.a. (red.) Sport in de stad. Over de 
maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van de 
sport in de stedelijke context (Arko Sports Media 2011) 

Elling & Kemper (red.)‘Het kost tijd en je wordt er moe van’. 
Verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de 
leefwereld van niet-sporters (Arko Sports Media 2011) 


