ALLESOVERSPORT.NL

Nieuw portaal wordt
dé toegang voor vragen
over sport en bewegen
Eén online loket voor alle informatie over sport en bewegen: geen droom, maar binnenkort realiteit.
NISB en Stichting Onbeperkt Sportief werken, samen met acht landelijke sportorganisaties, aan een
kennisportaal waarmee een breed scala aan informatie beschikbaar zal worden gemaakt. Vanaf
1 januari kan iedereen – zowel burgers, professionals als overheden – online antwoord krijgen op tal
van vragen over sport, of het nu gaat om bewegen, breedtesport, gehandicaptensport, topsport of
sport en gezondheid.
Tekst: IJdo Groot

Vorig jaar uitten het Nederlands Instituut

sport.nl’ vanaf 1 januari 2016 online zal zijn.

sportsector werkzaam zijn heeft het ont-

voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting

Met ingang van diezelfde datum gaan NISB

sluiten en bundelen van kennis voordelen.

Onbeperkt Sportief en enkele andere par-

en Onbeperkt Sportief samen in een Kennis-

De bij diverse professionals en instanties

tijen de wens alle bestaande kennis over

centrum Sport.

aanwezige kennis kan zo efficiënter worden

sport en bewegen beter te bundelen en te
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gebruikt. Het wiel hoeft niet opnieuw te

verspreiden. Minister Edith Schippers van

Voordelen

worden uitgevonden als voorbeelden van

VWS vertaalde deze wens in beleid. Zij gaf

Eén online loket voor alle informatie heeft

bestaand beleid of good practices kunnen

NISB en Onbeperkt Sportief de opdracht de

meerdere voordelen. “Veel mensen weten

worden ingezien. Bovendien kunnen profes-

kennis over sport en bewegen toegankelij-

niet bij welke instantie ze moeten zijn om

sionals via het kennisportaal hun kennisni-

ker te maken voor zowel burgers, professi-

een antwoord te krijgen op hun vraag over

veau op velerlei gebied verhogen.”

onals als overheden. Onder andere via een

sport en bewegen”, zegt Remco Boer, direc-

Ook de instanties die de content van het ken-

te ontwikkelen kennisportaal zou de kennis

teur van NISB. “Er zijn immers vele instanties

nisportaal leveren kunnen voordeel halen

kunnen worden gebundeld. NISB en Onbe-

die zich met sport bezighouden. VWS heeft

uit een samenwerking. “Universiteiten bij-

perkt Sportief namen de handschoen op en

daarom eenzelfde digitaal loket voor ogen

voorbeeld publiceren artikelen en rapporten

werken samen hard aan dit kennisportaal,

als het al bestaande kennisportaal van het

over onderzoeksresultaten; de vraag is of

dat onder de toepasselijke naam ‘Allesover-

Voedingscentrum. Ook voor hen die in de

deze informatie de professionals voldoende
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bereikt en door hen ook daadwerkelijk wordt

nen als voorbeeld voor de uitvoering van

(lopende) onderzoeken, feiten en cijfers,

gebruikt. Burgers krijgen deze informatie

het sportbeleid van mijn gemeente?’) of

gegevens over interventies en good practi-

nog minder vaak onder ogen. Het Kenniscen-

sportstimulering (‘Welk sport- en beweeg-

ces via het kennisportaal te vinden zijn.

trum kan universiteiten helpen hun kennis te

programma werkt wel en welke niet als ik

Als een antwoord niet via het kennisportaal

verspreiden via ‘Allesoversport.nl’.”

de jeugd in een wijk meer wil laten spor-

kan worden gevonden, zal het Kenniscen-

ten en bewegen?’). In de meeste gevallen

trum de vraagsteller doorverwijzen naar een

zal bij beantwoording gebruik worden

deskundige op het betreffende gebied. Als

Content
Sportambtenaren,

buurtsportcoaches,

ook dat niets oplevert, kan de vraag worden

sportbeoefenaars, trainer-coaches, beleid-

uitgezet in de vorm van een onderzoek. “We

smakers uit het sport- of sociale domein,
bestuurders, uitvoerende sportprofessionals, vrijwilligers bij verenigingen, ouders
met jonge kinderen, ouderen, mensen met
gezondheidsproblemen of een beperking,
mensen die zich oriënteren op een actieve
en gezonde levensstijl: iedereen die meer
wil weten over sport en bewegen kan straks
op het kennisportaal terecht. Via de zoekfunctie op de website www.allesoversport.

“VWS heeft eenzelfde
digitaal loket voor
ogen als het kennis
portaal van het
Voedingscentrum”

kunnen zelf geen opdracht geven voor de
uitvoering van een onderzoek”, vertelt Boer.
“Daar hebben we de financiële middelen niet
voor. We kunnen wel dergelijke vragen inventariseren en op de agenda zetten bij instituten die iets aan het onderzoek kunnen bijdragen. De focus van het Kenniscentrum Sport
ligt op het verzamelen en toepasbaar maken
van reeds bestaande onderzoeksgegevens.”

nl kunnen antwoorden op vragen worden

Samenwerking

gezocht betreffende een breed scala aan

Vanwege de gewenste diversiteit van de con-

onderwerpen. Bijvoorbeeld over gehan-

gemaakt van bestaande kennisbronnen en

tent werkt het Kenniscentrum Sport samen

dicaptensport (‘Welke sport past goed bij

experts van andere organisaties. Hiertoe

met andere kennispartners. “Het bundelen

mijn gehandicapte zoon?’), effectieve inter-

zullen diverse databases worden gevali-

van dit brede scala aan bestaande kennis

venties (‘Welke good practices kunnen die-

deerd en ontsloten, zodanig dat publicaties,

kunnen we niet alleen”, stelt Boer. “Onder
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VIJF VRAGEN...

1. Wat heeft u voor doel(en) met
het Kenniscentrum Sport? Was
het NISB niet (meer) toereikend?
Vanaf 1 januari 2016 kunnen professionals, vrijwilligers en burgers met
allerlei vragen over sport terecht bij
het Kenniscentrum Sport en de website

Foto: Rijksoverheid.nl

OVER HET KENNISCENTRUM SPORT AAN MINISTER VAN
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EDITH SCHIPPERS

Edith Schippers

Allesoversport.nl. De informatie die
hier straks is te vinden is nu nog vaak
versnipperd aanwezig op verschillende
websites en bij diverse organisaties. Het
NISB heeft een goede basis gelegd met
kennis over sport en bewegen en de aansluiting van sport en bewegen op andere
sectoren zoals gezondheid, zorg, welzijn
en onderwijs. Maar voor kennis over
topsport, gehandicaptensport, blessures, veiligheid in de sport en vele andere
onderwerpen moet je nu nog ergens
anders zijn. Het Kenniscentrum Sport
heeft straks informatie over al deze

tot een onafhankelijk kenniscentrum,

kunnen vragen zijn over feiten en cijfers,

onderwerpen onder één dak. Niet alleen

waarvan vervolgens iedereen kan profi-

over beleid en interventies, over onder-

het NISB, maar ook de Stichting Onbe-

teren, wordt breed gedeeld. Daar komt

zoek en innovatie. Het kenniscentrum

perkt Sportief en Topsport Topics gaan

bij dat efficiëntie heel belangrijk is. Alle

gaat vervolgens op zoek naar weten-

in dit kenniscentrum op; en met andere

informatie is straks op één plek beschik-

schappelijk onderbouwde kennis om de

instituten gaat het kenniscentrum nauw

baar. Ook brancheorganisaties zoals VSG

vraag te beantwoorden. De ‘evidence

samenwerken.

kunnen hun informatie dan halen bij het

based’ aanpak is een belangrijk uit-

kenniscentrum.

gangspunt voor het kenniscentrum. Het

2. De vorming van het Kenniscentrum Sport is het gevolg van
een zorgvuldig doorlopen traject.
Kunt u daar iets meer over vertellen, waarom dit evenzogoed ook
een complex traject is/was?

schap zich al over een onderwerp heeft

organisatie wordt altijd afscheid
genomen van een oude situatie, en dat

Het Kenniscentrum Sport gaat inderdaad

partijen. Organisaties zoals NOC*NSF

is per definitie lastig. Maar we hebben

vraaggericht werken. En dat betekent

en VSG kunnen bij het kenniscentrum

dit traject samen bewandeld met de

letterlijk dat iedereen straks vragen kan

aangeven welke onderwerpen leven in

betrokken kennisinstituten en met de

stellen aan het kenniscentrum – dus ook

de achterban en het kenniscentrum kan

partners in sport. De wens om te komen

de sportambtenaren van gemeenten. Dat

daar vervolgens op inspelen.

Met de oprichting van een nieuwe

8

is natuurlijk niet altijd zo dat de weten-

3. Het nieuwe kenniscentrum
gaat vooral vraaggericht werken.
Hoe ziet u dat voor u als het gaat
om de betekenis voor gemeenten?
Er zitten immers grote verschillen
tussen gemeenten waar het gaat
om lokaal sportbeleid.
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uitgesproken. Dan wordt er verwezen
naar bijvoorbeeld een ’good practice’
van een vergelijkbare gemeente. Verder
is het ook nog zo dat het kenniscentrum
werkt met een ‘programmaraad’ en bijeenkomsten organiseert voor betrokken

KENNISCENTRUM SPORT

coördinatie en redactie van het Kenniscentrum werken momenteel acht organisaties aan de content, waaronder het
Mulier Instituut, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, het Sociaal en
Cultureel Planbureau, TNO, VeiligheidNL
en de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

“De vraagstellers
bepalen aan welke
onderwerpen wij
prioriteit zullen geven”

Met Vereniging Sport en Gemeenten en

4. Kennisvragen over sport
gaan vaak niet alleen over sport,
maar bijvoorbeeld ook (in combinatie) over welzijn of zorg of het
sociaal domein. Hoe ziet u die
verbinding met andere kenniscentra (van de rijksoverheid)?

NOC*NSF worden de bestaande contacten

sportbonden en andere relevante ken-

Thema’s

Het Kenniscentrum Sport en andere

nisinstellingen zullen worden gevraagd

Met de ene organisatie zal intensiever wor-

kenniscentra, zoals bijvoorbeeld het

aan te sluiten.”

den samengewerkt dan met de andere. Die

Voedingscentrum, Movisie en het Neder-

In de meeste gevallen wilden de gevraagde

intensiteit is afhankelijk van het soort vragen

lands Jeugdinstituut, en het ministerie

instituten meteen meewerken en hun ken-

dat zal worden gesteld. “De vraagstellers

van VWS moeten achter de schermen

nis ontsluiten. “Voor het nieuwe kennis-

bepalen aan welke onderwerpen wij priori-

goed met elkaar samenwerken en infor-

portaal wordt kennis gebundeld, geduid

teit zullen geven”, legt Boer uit. “De vragen

matie delen. Ik wil voorkomen dat vra-

en verspreid. Dat is ook de ambitie of taak

zijn hierin leidend. Om een idee te krijgen

genstellers van het kastje naar de muur

van de gevraagde instituten. Via ‘Alles-

van het type vragen dat bij de diverse doel-

worden gestuurd. De afgelopen jaren

oversport.nl’ krijgen ze de kans hun ken-

groepen leeft hebben wij een extern bureau

is bovendien al een aantal processen

nis of onderzoeksresultaten onder een

opdracht gegeven hiernaar onderzoek te

gestroomlijnd. Zo wordt de effectiviteit

zeer brede doelgroep te verspreiden. We

doen. Hieruit zijn een vijftal centrale thema’s

van programma’s voor publieke gezond-

worden spontaan benaderd door partijen

en meer dan veertig prioritaire topics gerold.

heid, jeugd en sport al op dezelfde

die deze meerwaarde zien. Er zijn echter

Deze thema’s en topics zullen in eerste

manier beoordeeld en in één achterlig-

ook kennisinstituten die meer overtui-

instantie de content van de website bepalen.”

gende database opgeslagen.

gingskracht nodig hebben. Het belang

Het eerste centrale thema betreft het ren-

gecontinueerd en de samenwerking op

van de samenwerking moet nog worden

het gebied van kennisdeling afgestemd.

verduidelijkt. Maar ik heb goede hoop dat

We voeren nog gesprekken met universi-

we ook deze instituten kunnen verleiden

teiten en hogescholen om hun bijdrage

mee te doen.”

aan de content concreter te maken. Ook

5. Wanneer is wat u betreft
sprake van een succesvol/krachtig Kenniscentrum Sport?
Wat mij betreft is er sprake van een succesvol Kenniscentrum Sport als steeds
meer professionals, vrijwilligers en
burgers de weg weten te vinden naar
onafhankelijke, onderbouwde informatie over sport. Zoals het kennisportaal
Allesoversport.nl. Ik zal het Kenniscentrum Sport regelmatig vragen om het
bereik, gebruik en de tevredenheid te
meten. Zelf hoor ik graag terug van
iedereen in de sport, waaronder VSG,
hoe zij de komst van het kenniscentrum
hebben ervaren, en of zij profiteren van

Remco Boer

de kennis bij het maken van sportbeleid
en het uitvoeren van sportactiviteiten.
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dement van sport en bewegen. De vragen

thema gaat in op specifieke momenten in

met hun achterban. Zij kunnen doorlo-

naar onderbouwing van de waarde van

het leven van doelgroepen die gerelateerd

pend inventariseren wat er bij die ach-

sport en bewegen komen voornamelijk

zijn aan sport- en beweeggedrag. Zo is een

terban speelt. Vanuit ‘Allesoversport.

van gemeentelijke beleidsmedewerkers.

veelgehoorde vraag: Hoe voorkom je dat

nl’ zullen we hierop flexibel inspelen. We

Daarnaast zijn veel gemeenten bezig met

jongeren die beginnen te puberen stop-

onderzoeken gezamenlijk hoe we op een

de drie decentralisaties. Vragen binnen dit

pen met sporten? Ook vragen met betrek-

slimme manier via de digitale infrastruc-

thema betreffen veelal de beleidsmatige

king tot het meer bewegen van ouderen

tuur de kennis direct voor de achterban

uitwerking van de positie van de sport

vallen onder dit thema. Met de data rond

van VSG en NOC*NSF beschikbaar kunnen

in het sociaal domein. Het derde thema

het vijfde thema kunnen professionals

maken.”

houdt zowel gemeenten als bonden en

hun vakkennis vergroten. Dit kan gaan

verenigingen bezig: hoe in de toekomst de

over bijvoorbeeld de beroepsvorming en

Gelinkt

sporter aan de vereniging te binden. Een

verdere professionalisering van de buurt-

Zeker is al wel dat het sinds mei dit jaar

leven lang lid zijn van één vereniging lijkt

sportcoaches.

bestaande online platform www.sportinno-

een achterhaald concept te worden. Wat

Boer: “Samenwerkingspartners zoals VSG

vator.nl zal worden gelinkt aan het nieuwe

kan hierop het antwoord zijn? Het vierde

en NOC*NSF hebben een goede binding

kennisportaal. Op Sportinnovator.nl wordt
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kennis gedeeld betreffende innovatiepro-

door RIVM, samen met het Mulier Instituut

steeds meer om een goede mix van online én

jecten in de sport. Wetenschappers, het

en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De

offline. Vandaar dat we ook bijeenkomsten

bedrijfsleven, overheden, sportorganisaties

ontwikkelingen die deze drie instituten zul-

willen organiseren waarop bijvoorbeeld

en in sport geïnteresseerde burgers kunnen

len monitoren en onderzoeken betreffen

ervaringsdeskundigen good practices toe-

hier zowel vragen stellen als expertise en

onder meer: de sportdeelname van burgers,

lichten.”

ideeën aanbieden om innovaties in de sport

de toe- of afname van het aantal leden bij

Informatie en kennis over sport en bewe-

te initiëren. Hierbij is het de bedoeling, net

sportverenigingen en van het aantal spor-

gen kan ook worden geleverd via een abon-

als bij Allesoversport.nl, dat bedrijfsleven,

taccommodaties, het rendement van spor-

nement op Sportexpert, de online kennis-

overheid, wetenschap en sport elkaar ver-

tevenementen, hoe en waar de openbare

service van NISB en VSG voor professionals

sterken. Om een en ander op gang te bren-

ruimte geschikt is gemaakt voor ongeorga-

in de sport. De abonnee kan aangeven over

gen heeft minister Schippers eind 2014 het

niseerde sporters en de mening van spor-

welke thema’s hij de vakgerichte informa-

Topteam Sport opgericht. Het Topteam

ters over de betaalbaarheid van hun sport-

tie in zijn mailbox wil ontvangen.

bestaat uit vertegenwoordigers van de vier

beoefening.

sectoren die gezamenlijk de innovatie in de
sport kunnen stimuleren en het rendement

Offline

Verder lezen…

ervan kunnen vergroten. De website www.

Het kennisportaal is niet het enige medium

Op het Visie & Beleidsplein op

sportinnovator.nl faciliteert het ecosys-

waarmee het Kenniscentrum Sport aan de

www.sportengemeenten.nl kunt u de

teem dat het Topteam Sport rond sportin-

slag gaat. Kennis zal ook worden gedeeld via

volgende documenten downloaden:

novatie wil laten ontstaan.

onder andere congressen, seminars en ken-

Feiten en cijfers over de ontwikkelingen in

niscafés. Want, zo stelt Boer: “Kennisuitwis-

‘Sportinnovator (2015). Kennis- en inno-

de sportsector zullen worden gebundeld

seling komt niet tot stand door alleen infor-

vatieagenda sport’ bij Innovatie

en via het kennisportaal worden verspreid

matie op internet aan te bieden. Het gaat
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