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In 1996 formuleerde het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de
nota Wat sport beweegt (1996) het
uitgangspunt dat Nederlandse
topsporters aanspraak konden maken
“op een topsportklimaat dat minimaal
kan concurreren met dat in (wat betreft
inwonersaantal en welvaartsniveau)
vergelijkbare andere landen”.
Om dat uitgangspunt meetbaar te
maken, ontwikkelde Maarten van
Bottenburg op verzoek van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en NOCNSF in 1997 een
instrument waarmee het topsportklimaat
kon worden bepaald en geëvalueerd.
In 1998 werd met dit instrument een
0-meting van het topsportklimaat
uitgevoerd; in 2002 werd deze gevolgd
door een 1-meting; en in 2008 door een
2-meting.
In 2003 is het meetinstrument in
verscheidene andere landen waaronder
België en Groot-Brittannië toegepast in
het kader van een internationale
topsport benchmark
(de zogenaamde SPLISS-studie, ofwel
Sport Policy factors Leading to
international Sporting Success).
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Eind 2007 hebben het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
NOCNSF opdracht gegeven aan de
Utrechtse School voor Bestuurs- en
Organisatiewetenschap van de
Universiteit Utrecht tot het
verrichten van een 2-meting van het
topsportklimaat. Dit onderzoek is
uitgevoerd in samenwerking met het
W.J.H. Mulier Instituut.
In de topsportklimaatmeting hebben
huidige topsporters, topsporttrainers
en topsportcoördinatoren een
uitgebreide vragenlijst voorgelegd
gekregen. Daarin is aandacht voor
achtergrond-kenmerken; ervaringen
in het traject van talentontwikkeling;
knelpunten in de afstemming van een
topsportcarrière met onderwijs en
arbeid; waardering van de
begeleiding en ondersteuning en van
het algehele topsportklimaat.

Tabel 1 Responsgegevens 2-meting topsportklimaat (2007-2008)
succesvol verstuurd

volledig verwerkt

respons (%)

Topsporters

823

305

37

Trainers

133

46

35

60

24

40

871

188

22

Coördinatoren
Oud-topsporters1

1

Het W.J.H. Mulier Instituut is
het centrum voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het instituut bundelt de
kennis, ervaring en capaciteit
van sportonderzoekers van de
Universiteiten van Amsterdam,
Tilburg, Utrecht en Groningen en
van voormalig onderzoeksbureau
Diopter – Janssens & Van
Bottenburg bv. Voor beleidsmakers en wetenschappers
vervult het instituut niet alleen
een belangrijke rol in de opbouw
van synthese, maar ook in de
overdracht van kennis op
sportgebied.

De lage respons onder oud-topsporters wordt vooral veroorzaakt door een verouderd adressenbestand.

Tabel 2 Profiel onderzoeksgroepen 2-meting

topsporters
(n=305)

oudtopsporters
(n=188)

A

66

47

B

30

39

4

14

solo/duo

65

67

team

35

33

ja

72

78

nee

28

22

Topsportstatus

C/HP
Type sport

Olympische
sport/discipline

Aangepast
sporten
Neem voor meer informatie
over de topsportklimaatmeting contact op met Agnes
Elling of Remco Hoekman van
het Mulier Instituut of met
Maarten van Bottenburg van
de Universiteit Utrecht.

ja

23

11

nee

77

89

man

53

50

vrouw

47

50

a.elling@mulierinstituut.nl
r.hoekman@mulierinstituut.nl
m.vanbottenburg@uu.nl

Leeftijd
< 18 jaar

4

0

18-24 jaar

34

4

25-30 jaar

36

20

31-40 jaar

20-1-2

49
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> 40 jaar
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Voor de 2-meting van 2007/2008 zijn
oud-topsporters voor het eerst
ondervraagd: Waar komen zij terecht en
hoe kijken zij terug op hun
topsportloopbaan?
Tevens is in 2007 in samenwerking met
het Sociaal en Cultureel Planbureau een
beperkt bevolkingsonderzoek gehouden
over de waardering van topsport. Voor
het eerste Volkskrant artikel
(verschenen 19 juli 2008) zijn ook
gegevens gebruikt van het bevolkingsonderzoek van het Mulier Instituut naar
cultuur en sport uit 2005.
De resultaten zijn gebaseerd op een
responsgroep van 305 topsporters en
188 oud-topsporters (zie tabel 1). Het
aantal ondervraagde trainers en
coördinatoren is beperkt. De
onderzoeksgroepen topsporters en oudtopsporters bestaan uit ongeveer
evenveel mannen als vrouwen (zie tabel
2). De meesten beoefen(d)en een
Olympische sport/discipline en
hebben/hadden een A-status. Een
vergelijking tussen responsgroep en het
totale gegevensbestand topsporters laat
een redelijk evenwichtige verdeling zien.
Aangepaste sporters zijn licht
oververtegenwoordigd: 23% in
steekproef, 8% in populatie.
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De eindpublicatie van het onderzoek verschijnt eind 2008 in boekvorm.

