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viduele aanbieders en specifieke takken van sport kunnen
daar wel klappen door krijgen,
evenals de sportgoederenmarkt.
Hoe groot die klappen precies
zijn, en wie de meeste klappen
moet incasseren, is voer voor
nader onderzoek.

Hogere drempel
Het heeft er alle schijn van dat
door de bezuinigingen gemeenten
de aankomende jaren minder
in sport kunnen investeren, en
verenigingen en burgers zullen
vragen om zelf meer bij te dragen,
op wat voor manier dan ook. Verenigingen krijgen het daarmee
zwaarder, voor burgers wordt de
drempel om te sporten verhoogd.
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Nu is die financiële drempel doorgaans niet bijzonder hoog, maar
toch: sport is ook makkelijk te
laten. Daarmee is iedere drempel
om te kunnen sporten er een
te veel, zeker voor kwetsbare
groepen. Al met al zijn er voldoende redenen om zorgen te
hebben voor de toekomst, al is
het onduidelijk hoeveel zorgen
we ons precies moeten maken
en vooral waar de klappen zich
het sterkst zullen laten voelen.
Dit vraagt om het nauwgezet
volgen van de ontwikkelingen
in de sportsector en het intensiveren van de bestaande monitoring op het niveau van gemeenten,
sportaanbieders én burgers.
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De financiële drempel is doorgaans
niet bijzonder hoog, maar toch:
sport is ook makkelijk te laten

VOORSTUDIE FINANCIËLE ASPECTEN VAN
SPORT
dat gemeenten inzetten op het
Jeugdsportfonds en andere minimaregelingen om sport betaalbaar
te houden. Ook het Rijk zet daarop
in. Mede hierdoor is bijvoorbeeld
het Jeugdsportfonds in staat om
meer kinderen financieel bij te
staan. Het aantal goedgekeurde
aanvragen van het Jeugdsportfonds groeide van 18.839 in 2011
naar 29.772 in 2013.
Blijft de sport daarmee betaalbaar voor iedereen? Die vraag is
makkelijker gesteld dan beantwoord. Uit een eveneens vorig

jaar gehouden onderzoek4 blijkt
dat ‘te duur’ niet snel een reden
is om niet te sporten of om te
stoppen met sport. Positief is
verder dat sport bij burgers
onderaan eventuele bezuinigingslijstjes staat. In 2013 gaf zeven
procent van de bevolking aan
te hebben bezuinigd op sport
en aanverwante zaken. Drie tot
vier procent van de bevolking gaf
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aan op sportlidmaatschappen te
hebben bezuinigd. Als er werd
bezuinigd op sport, dan was dat
overwegend omdat men sport
‘niet leuk’ meer vond, en niet vanwege de financiële situatie. Als
er wordt bezuinigd, betekent dat
vaak het overstappen naar een
goedkoper lidmaatschap, het
opzeggen van een tweede lidmaatschap, het vermijden van
het kopen van losse kaartjes voor
bijvoorbeeld de ijsbaan of het
zwembad, of het uitstellen van
de aanschaf van sportartikelen.
Voor de sportdeelname zelf heeft
dat weinig gevolgen, maar indi-

Rondom de gevolgen van de bezuinigingen op sport en andere ontwikkelingen bestaan nog veel vragen: Wat doet dit
met het prijsniveau van de sport? Kunnen sportverenigingen
meer financiële verantwoordelijkheden en verplichtingen aan?
Gaat het prijsniveau van de sport voor bepaalde groepen een
belemmering vormen? Om te komen tot antwoorden op deze vragen is er behoefte aan inzicht in het huidige kennisniveau en aan een overzicht van de kennislacunes op deze thema’s. Het Mulier Instituut komt dit najaar met een voorstudie
naar de kennis over financiële aspecten van sport, met ook
aandacht voor de betaalbaarheid van sport. Deze voorstudie
heeft als doel om de kennis op deze thema’s bij elkaar te brengen, de kennislacunes te signaleren en te bezien welke aanvullende onderzoeksprogrammering gewenst is. De voorstudie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.
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De wil om te weten
Op 30 oktober vindt in Nijmegen de Dag
van het Sportonderzoek plaats. Voor de
organisatie tekenen deze keer de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de
Radboud Universiteit. Meer dan honderd
sportonderzoekers presenteren er hun
K OEN BREEDVELD
werk, ongeveer een zelfde aantal komt
om te luisteren en mee te discussiëren. Johan Wakkie is
dagvoorzitter.
2014 is alweer het vijfde jaar dat de ‘DSO’ wordt georganiseerd. De kick-off vond plaats in 2010, bij de opening van het nieuwe sportcentrum van de Universiteit
van Amsterdam. Het jaar erna nam de Hogeschool van
Amsterdam het stokje over. In 2012 zette de Haagse ALO
haar honderdjarig bestaan luister bij door de DSO te organiseren, in 2013 greep Fontys Sporthogeschool de DSO aan
om sportonderzoekend Nederland haar nieuwe gebouw
te presenteren. Het Gymnasion, de locatie van dit jaar,
staat er alweer een tijdje, maar is óók het nieuwe onderkomen van de sport- en beweegopleiding van de HAN.

De afgelopen jaren zijn bewogen jaren geweest voor
het sportonderzoek. Via Olympisch Plan, sectorplan, NeSSi’s en NISSI’s werd gepoogd structuur te
geven aan de sportwetenschap. Al die tekentafelplannen hebben hopeloos gefaald. Toch staat het
sportonderzoek er niet slecht voor. De afgelopen
jaren zijn op tal van plaatsen initiatieven van de
grond gekomen: Groningen, Utrecht en Amsterdam
beschikken inmiddels over hun eigen sportscience-instituten, en ook op andere plaatsen (Nijmegen)
broeit het. Aan ALO’s en andere hogescholen verzamelen lectoren gemotiveerde docenten om zich
heen om samen te bouwen aan hun eigen onderzoeksproject.

Het in 2012 gestarte NWO/ZonMW/STW-programma
heeft een duidelijke impuls gegeven aan het sportonderzoek. Het sportonderzoekslandschap is erdoor
verbreed. De les van de afgelopen jaren is echter ook
geweest dat wetenschap gebaat is bij ruimte, en niet
bij structuur. Wetenschap is inspiratie, begeestering
en passie om te ontdekken. Een strak keurslijf doet
die inspiratie meer kwaad dan goed. Wetenschap
groeit van onderop, niet van bovenaf. Het is de wil
om te weten. Wie iets wil voelen van de buzz die
dat losmaakt, komt op 30 oktober naar Nijmegen.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

De les van de afgelopen jaren is dat wetenschap
gebaat is bij ruimte, en niet bij structuur

