Nederlanders over de toekomst van de Olympische Spelen
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Figuur 1 Mening ten aanzien van Olympische Spelen, Nederlandse bevolking 16-80
jaar, in procenten
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Olympische hervormingen
Escalerende olympische investeringen,
mensenrechtenorganisaties die de noodklok
luiden, kritiek op het IOC-bestuur en in
ongebruik geraakte olympische
accommodaties hebben ertoe geleid dat een
toenemend aantal steden en landen de
Spelen niet wil organiseren. Het IOC erkent
de noodzaak voor hervormingen. De
organisatie van de Spelen moet op korte
termijn aanlokkelijker, goedkoper en
duurzamer worden. Het IOC stelde vijf
clusters van ideeën voor en nodigde
belanghebbenden uit om input aan te reiken
voor de ‘Agenda 2020’, de strategische
roadmap van de toekomst. Onder andere de
NOC’s van Oostenrijk, Duitsland, Zweden en
Zwitserland, Terre des Hommes en Human
Rights Watch hebben hier gehoor aan
gegeven. De bijdragen zijn teruggebracht tot
40 aanbevelingen die kunnen leiden tot
wijzigingen in het Olympic Charter. Op 8 en 9
december 2014 beslist het IOC hierover.
Deze internationale ontwikkelingen roepen
de vraag op hoe de Nederlandse bevolking
tegen de Olympische Spelen en mogelijke
hervormingen aankijkt.
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Bijna driekwart Nederlanders: Spelen te duur
Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking
is het ermee eens dat de investeringen voor
de Spelen te hoog zijn geworden (figuur 1). Te
verwachten is dat de hoge investeringen in
Sotsji deze attitude beïnvloed hebben. Onder
personen met een bovenmodaal inkomen is
het aandeel personen dat de investeringen te
hoog vindt (80%) hoger dan bij de groep met
een beneden modaal inkomen (73%) (niet in
figuur). Het aandeel dat de investeringen te
hoog vindt is onder mannen (77%) hoger dan
onder vrouwen (69%).
Het aantal sporten en locaties en de duur van
de Spelen is één van de onderwerpen die bij
de Agenda 2020 aan de orde is. Nederlanders
zijn verdeeld over de stelling dat er tijdens de
Spelen teveel in een te kort tijdsbestek
plaatsvindt (figuur 1). Een kwart vindt van wel,
een kwart van niet. De rest is ‘neutraal’ of
weet het niet. Onder ouderen (61-80 jaar) is
de proportie die het programma ‘te vol’ vindt
hoger (32%) dan onder jongeren (16-30 jaar)
(19%) (niet in figuur).

Figuur 2 Mate waarin naar de Olympische en Paralympische Spelen in Rio de Janeiro
in 2016 wordt uitgekeken, Nederlandse bevolking 16-80 jaar, in procenten: % ja
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Het Mulier Instituut is een
onafhankelijke en landelijk
opererende stichting gericht op de
bevordering van de sociaalwetenschappelijke
kennisontwikkeling en
beleidseffectiviteit op het terrein
van sport en samenleving.
Het instituut voert fundamenteel
en praktijkgericht onderzoek uit,
monitort de ontwikkelingen op het
terrein van de sport en
organiseert bijeenkomsten en
congressen om het debat over de
sport te stimuleren.
The Netherlands Olympic Study
Network is een initiatief van het
Mulier Instituut. Het netwerk heeft
tot doel de ontwikkeling en
ontsluiting van wetenschappelijk
olympisch onderzoek te
stimuleren.
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Bijna de helft van de Nederlanders is het
niet eens met de stelling ‘De Spelen
zouden op één of enkele locaties in de
wereld georganiseerd moeten worden en
niet op telkens wisselende locaties’ (figuur
1). Ruim één op de vijf is het hier wel mee
eens en ruim een kwart is het eens, noch
oneens. Onder ouderen (61-80 jaar) is er
meer steun voor deze stelling dan onder
jongeren (16-31 jaar) (15%-35%) (niet in
figuur).

Conclusie
Bijna driekwart van de Nederlanders vindt
dat de investeringen voor de Spelen te
hoog zijn geworden. De Nederlandse
bevolking is verdeeld over de mate waarin
er tijdens de Spelen teveel in een te kort
tijdsbestek plaatsvindt. Bijna de helft van
de bevolking vindt niet dat de Spelen op
één of enkele locaties in de wereld
georganiseerd moeten worden. Ruim twee
jaar vóór ‘Rio’ kijken drie op de tien
Nederlanders daarnaar uit.

30% Nederlanders kijkt uit naar ‘Rio’
Kort na de Winterspelen in Sotsji kijken
bijna drie op de tien Nederlanders uit naar
de Zomerspelen in Rio de Janeiro in 2016
(figuur 2). Onder sporters is dat aandeel
ruim een derde en bijna een op de vijf
onder niet-sporters. Ruim een derde van
de jeugd (16-30 jaar) kijkt naar ‘2016’ uit,
tegenover ruim een kwart van de ouderen
(61-80 jaar).

Voor de Agenda 2020 heeft het IOC het
oor te luisteren gelegd bij betrokkenen uit
de sportwereld en daarbuiten. Daarmee
zijn hoge verwachtingen gewekt. Welke
wijzigingen in het Olympic Charter worden
doorgevoerd en hoe die in de praktijk
worden opgepakt moet de toekomst
uitwijzen.

De Olympische Spelen van 2016 vinden
plaats van 5-12 augustus in Rio de Janeiro.
De Paralympische Spelen vinden daar een
maand later plaats (7-18 september). Het
is de eerste keer dat de Spelen in ZuidAmerika georganiseerd worden.

Verantwoording
Dit factsheet is gebaseerd op data van het
Nationaal Sportonderzoek 2014. De
resultaten zijn representatief voor de
Nederlandse bevolking. MarketResponse
verzorgde het veldwerk. Datacollectie
vond plaats van 28 april - 12 mei 2014.
1.620 respondenten deden mee.
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