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Inleiding
Sportevenementen genereren veel
enthousiasme. De laatste tijd staan
sportevenementen en hun organisatoren
echter ook met regelmaat negatief in het
nieuws (door doping, omkoping of andere
kwesties, zie bijvoorbeeld de discussie
over de FIFA maar ook over het IOC). Heeft
dat het denken van Nederlanders over
sportevenementen en internationale
sportorganisaties beïnvloed?
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Nederlanders over het IOC, de
FIFA en de Olympische Spelen
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Nederlanders positief over Spelen
Over de Olympische Spelen zijn
Nederlanders nog steeds overwegend
enthousiast (figuur 1a). Ruim de helft van
de Nederlandse bevolking staat positief
tegenover de Olympische Spelen, één op
de twintig is negatief en ruim een derde is
neutraal.
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Verdeeldheid ten aanzien van IOC
Ten aanzien van het IOC, onder wiens
auspiciën de Spelen worden
georganiseerd, is er meer verdeeldheid
dan in het geval van de Spelen: circa één
op de vijf Nederlanders (19%) is positief en
een iets kleiner aandeel is negatief (14%)
(figuur 1b). Ruim de helft van de bevolking
staat neutraal ten opzichte van het IOC
(53%).
In vergelijking met 2012 (na Londen 2012)
spreekt nu een iets groter deel van de
bevolking zich pro-IOC uit (nu 19%, toen
17%).

Die cijfers zijn niet veel anders dan in
2014, kort voor de Winterspelen in Sotsji.

Het aandeel Nederlanders dat zich in 2014
(kort vóór de Winterspelen van Sotsji) proIOC uitsprak was 16 procent. Mogelijk dat
de implementatie van de Olympic Agenda
2020 bijgedragen heeft aan de iets
positievere attitude in 2016 ten opzichte
van 2014.

Hoger opgeleiden, ouderen en sporters
zijn positiever over de Spelen dan lager
opgeleiden, jongeren en niet-sporters (zie
tabel op pagina 3).

Hoger opgeleiden en sporters houden er
een positievere attitude jegens het IOC op
na dan lager opgeleiden en niet-sporters
(zie tabel op pagina 3).

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.
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Internationale sportorganisaties:
vertrouwen geschaad
Bijna drie kwart van de Nederlanders
(74%) geeft aan te weten dat de FIFA en
andere sportorganisaties begin 2016 in
het nieuws zijn geweest (met
integriteitsissues) en hebben dit nieuws
gevolgd (cijfers niet in figuur). Vraag is:
heeft dat ook hun vertrouwen in die
organisaties en in de sport geschaad?
Bijna zes op de tien Nederlanders (58%)
die van dit nieuws wisten geven aan dat
dit nieuws hun vertrouwen in de
betreffende organisaties heeft geschaad.
Een derde geeft aan dat men door de
berichten topsport minder positief
ervaart en een vijfde is de topsport er
anders door gaan beleven. 45 procent
vraagt om ingrijpen door de overheid. 38
procent heeft het vertrouwen in
Nederlandse organisaties behouden en
21 procent geeft aan dat dit vertrouwen
is aangetast.
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Niet-sporters geven vaker aan dat hun
vertrouwen in organisaties is geschaad, of
hun beleving van topsport is veranderd,
dan sporters (zie tabel pagina 3).

Conclusie
55 procent van de Nederlanders staat
positief tegenover de Olympische Spelen,
vijf procent is negatief en 37 procent is
neutraal. Dit is vergelijkbaar met het beeld
in 2014.
Nederlanders uiten zich kritischer ten
aanzien van het IOC: 19 procent van de
Nederlanders kijkt positief tegen het IOC
aan; 14 procent is negatief en 53 procent is
neutraal. Dit is iets positiever dan in 2014.
Drie kwart van de Nederlanders (74%) kent
de berichtgeving over doping en omkoping
in de internationale sport. Van hen geeft 58
procent aan dat het vertrouwen in
internationale sportorganisaties is
geschaad. 45 procent vraagt om ingrijpen
van de overheid.
Verantwoording
Dit factsheet is gebaseerd op data van het
Nationaal Sportonderzoek 2016. Voor dit
onderzoek is in maart en april 2016 een
representatieve groep van 1.055
Nederlanders van 16 jaar en ouder
ondervraagd, via het panel van SmartAgent
MarketResponse.

