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Zwemsport:
Betalen Britse investeringen in de vereniging, over
heid, commercie
Spelen zich uit?
De Britse economie had baat bij een impuls van de Spelen, én had hier een bestemming
voor. Bij het opmaken van de balans dient men zich niet blind te staren op de kostenkant,
maar is ook oog voor economisch en maatschappelijk rendement van belang.
Door Jerzy Straatmeijer en Paul Hover

Na 1908 en 1948 mocht Londen in 2012 voor de derde keer de
organisatie van de Olympische (en Paralympische) Spelen op
zich nemen. Aan die organisatie waren twee ambities verbonden: in de eerste plaats het neerzetten van een goed geolied
sportevenement, en in de tweede plaats de Britse samenleving optimaal te laten profiteren van de Spelen.

Vlekkeloos

Hoewel veel Britten ronduit sceptisch waren over wat de
Spelen het land zouden brengen, verstomde de kritiek toen
bleek dat Team GB goed presteerde, het openbaar vervoer niet
bezweek, het olympisch beeldmateriaal en de decors prachtig
bleken en zelfs het weer meezat. De Spelen van 2012 worden
dan ook door velen als een succes bestempeld. De organisatie
verliep vlekkeloos, de inzet van 70.000 vrijwilligers, de zogenoemde Games Makers, was ongekend, en niet in de laatste plaats waren de sportieve prestaties, waaronder die van
Team GB, enerverend.
15.000 olympische en paralympische atleten, en volgens een
laatste schatting zo’n 800.000 buitenlandse toeristen trokken
voor de Spelen naar het Verenigd Koninkrijk. 11 miljoen tickets werden verkocht en wereldwijd bekeek een recordaantal van 4,8 miljard mensen de Spelen. De nationale overheid
meldt 9,3 miljard pond in de Spelen te hebben geïnvesteerd,
waarvan het merendeel betrekking heeft op de regeneratie van

De substantiële sportimpuls
bleef uit, maar de Spelen hebben
de Britse sportinfrastructuur een
zichtbare boost gegeven
Oost-Londen. Overigens werd hiermee de aanvankelijk vastgestelde begroting van 2,4 miljard pond bijna verviervoudigd.
Ondanks de forse budgetoverschrijding waren de Spelen volgens de nationale rekenkamer “value for money”. Boris Johnson,
burgemeester van Londen, betitelde ‘London 2012’ zelfs als
“Britain’s best investment ever”. Maar leverden de Spelen ook
het ‘beloofde’ maatschappelijk rendement op?

Sport

Een van de doelstellingen van de nationale overheid was om
met de inspiratiekracht van de Spelen de Britse sportdeelname van een impuls te voorzien. Het stimuleren van sport
en bewegen behoort tot de nationale ontwikkelingsagenda,
zowel vanuit economische als gezondheidsmotieven. Dit
laatste is niet zonder reden: het aandeel obese mensen in het
Verenigd Koninkrijk behoort tot de hoogste in Europa. Uit
de praktijk blijkt echter dat de Spelen de sportdeelname in
Engeland niet wezenlijk hebben veranderd. Ruim twee derde
van de Britse volwassenen deed én doet minstens één keer
per week aan sport. Hoewel het totale aantal Britse sporters
in de aanloop naar de Spelen is gegroeid, groeide ook het
aantal Britse inwoners. Hierdoor is sinds het toekennen van
de Spelen aan Londen in 2005 weinig veranderd aan het aandeel Britse sporters. Dit wil niet zeggen dat de Spelen niet van
positieve invloed zijn geweest op de Britse sport. Het denken
over sportstimulering kreeg een impuls. Bovendien zijn dankzij de Spelen meer publieke middelen beschikbaar gekomen
voor top- en breedtesport. Mede daardoor is het aanbod van
sportfaciliteiten verbeterd, zowel qua omvang als kwaliteit.

Economie

Heeft de Britse economie geprofiteerd van de Spelen? Door de
Olympic Delivery Authority is ruim 6,5 miljard pond geïnvesteerd in de aanleg van Olympic Park en de hiervoor benodigde
infrastructuur. Deze investering diende zich over de jaren uit
te betalen. De economie maakte ten tijde van de voorbereidingen op de Spelen een krimp door, waardoor op meerdere

vlakken, waaronder in de bouwsector, sprake was van overcapaciteit. Met de Spelen kon deze ruimte worden ingevuld. De
netto-impact van de Spelen tot 2012 werd geschat op 7,3 miljard pond en 160.000 additionele werkjaren. Overigens is het
niet vanzelfsprekend dat publieke investeringen in de Spelen
een hoger economisch rendement opleveren dan alternatieve
investeringsbestemmingen, zoals werkgelegenheid, defensie
en/of ontwikkelingshulp (ook niet lager trouwens).
Om de bedrijfssector van het Verenigd Koninkrijk van een
economische impuls te voorzien werd het grootste deel van
de contracten voor aan de Spelen gerelateerde werkzaamheden (bouw olympische accommodaties, infrastructuur) met
Britse bedrijven afgesloten. Dit lijkt zijn vruchten te hebben
afgeworpen: negen van de tien prominenten uit het Britse
bedrijfsleven geven aan dat de Spelen het aanzien van het
land hebben verbeterd.
Het aantal bezoekers aan het Verenigd Koninkrijk lag ten tijde
van de Spelen iets lager dan dezelfde periode het jaar daarvoor. Deze weliswaar kleinere groep toeristen besteedde echter in totaal meer dan de grotere groep in het voorgaande jaar.

Participatie en cohesie

De Spelen van 2012 werden tevens aangegrepen om de bevolking te stimuleren een actievere bijdrage aan de samenleving
te leveren en het gevoel van onderlinge verbondenheid te vergroten. De Spelen lijken dat effect te hebben gehad. De geuite
trots op Team GB, de 15 miljoen bezoekers aan de olympische
fakkeltocht en de inzet voor de ruim 117.000 activiteiten gerelateerd aan de vier jaar durende Culturele Olympiade geven
hier blijk van. Bovendien was de animo om als vrijwilliger voor
de Spelen aan de slag te gaan enorm. Voor de 70.000 beschikbare Games Makers-posities meldden zich 240.000 personen
aan, ruim het driedubbele. Een groot deel van deze Games
Makers had vóór de Spelen nog nooit aan vrijwilligerswerk
gedaan. Het positief beïnvloeden van de houding en perceptie
jegens gehandicapten liep als rode draad door de organisatie
van de Spelen heen. Met de organisatie van de Paralympische
Spelen en de hieraan verbonden publiciteit was de publieke
aandacht voor gehandicapten groter dan ooit in het Verenigd
Koninkrijk.

Oost-Londen

De Spelen van 2012 moesten ertoe bijdragen dat de sociaaleconomische achterstand van Oost-Londen op de overige delen
van de stad en de rest van het land verminderd werd. Plannen
voor de regeneratie van Oost-Londen stammen al uit de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Tot voor de Spelen zijn deze plannen echter nooit tot uitvoering gekomen.
De investeringen in Oost-Londen lijken vooralsnog enig rendement op te leveren. Naar schatting zijn ongeveer 10.000 extra
(deels tijdelijke) banen gecreëerd. Van deze nieuwe werknemers hadden bijna twee op de vijf voor de Spelen geen baan.
Ruim een kwart van de inwoners van de zes Oost-Londense
gastwijken was in 2012 meer tevreden over de woonomgeving dankzij de Spelen. De achterstand van Oost-Londen op
de rest van de stad is op diverse punten (waaronder levensverwachting en misdaadcijfers) aantoonbaar verminderd. Op
andere vlakken (welvaart en armoede, werkloosheid) heeft
Oost-Londen nog een inhaalslag te maken. Uiteraard blijft het
ook de vraag of de klim van Oost-Londen op de sociaaleconomische ladder van Londen en de hiermee gepaard gaande
investeringen wellicht hebben geleid tot een verlaging daarvan in andere delen van het land. Binnen twintig jaar dient
Oost-Londen in zowel sociaal als economisch opzicht te floreren. Het olympisch park werd na de Spelen omgedoopt tot
het Queen Elizabeth Olympic Park en dient een toeristische
trekpleister te worden.

Slotsom ‘London 2012’

De nationale regering sprak de verwachting uit dat de Engelse
(toeristen)industrie blijvend zal profiteren van de beeldvorming en het licht van de internationale schijnwerpers die de
Spelen met zich meebrachten. In welke mate dit het geval zal

Het zwemmen kent in Nederland een rijke traditie. De
eerste zwemscholen en zwemverenigingen ontstaan
in de negentiende eeuw. Militairen en zeevaarders uit
de volksklasse vormen de eerste cursisten, verlichte en
ondernemende geesten de initiatiefnemers. Met vereende
krachten wordt in 1988 de Nederlandse Zwem Bond opgericht en komt later, in 1929, de financiering rond van het
eerste Sportfondsenbad, in Amsterdam-Oost.
In die tijd wordt ook bij de rijksoverheid aangeklopt. En
niet zonder succes. Het Ministerie van OKW is ontvankelijk voor de pleidooien van onder andere de Vereniging
van Hoofden van Scholen en de NZB, en schrijft voor dat
zwemmen een verplicht onderdeel wordt van het gymnastiekonderwijs. Daarmee is het schoolzwemmen een
feit. Aan die situatie komt een einde als het ministerie in
1985 een streep haalt door de bekostiging van het schoolzwemmen. De gevolgen daarvan laten zich raden: waar
in 1991 nog 90% van de scholen schoolzwemmen aanbood, is dat in 2012 gedaald naar 43%. En het einde van
die daling lijkt nog niet in zicht, zo blijkt uit gemeentelijke enquêtes. Inmiddels heeft de commercie ook in het
zwemmen zijn intrede gedaan. Anno 2013 bestaat er een
ruim aanbod van zwemles door commerciële zwemscholen en zwembadexploitanten. Geen wonder, want met
jaarlijks 180.000 nieuwe klantjes vormt zwemonderwijs
een lucratieve business – goed voor naar schatting zo’n
120 miljoen euro aan inkomsten. In de (openbare) zwembaden zelf gaat jaarlijks zo’n 750 miljoen om. Een derde
daarvan is afkomstig van lokale overheden.
De zweminfrastructuur die ons land typeert, is voortgekomen uit initiatieven van burgers, overheden en bedrijven. Wie in die driehoek de leidende partij was, is in ieder
tijdvak anders. Maar de historie leert dat de zwembranche
alleen kan bestaan bij gratie van privaat-publieke samenwerkingen. Om zwemland te blijven, valt te hopen dat
de partijen die het zwemmen in Nederland groot hebben gemaakt gezamenlijk blijven optreden en met innovatieve concepten het zwemmen van nieuwe impulsen
blijven voorzien.
Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut

zijn, valt nog te bezien. Ten eerste had Londen ook voor de
Spelen al een uitstekende reputatie, en ten tweede blijft het
moeilijk om te bepalen wat het aandeel is van ‘zoiets als de
Spelen’ aan het opbloeien van een land en industrie. De olympische nalatenschap voor de sport is vooralsnog slechts ten
dele gerealiseerd. De substantiële sportimpuls bleef anno 2012
uit, maar de Spelen hebben de Britse sportinfrastructuur een
zichtbare boost gegeven. Buiten kijf staat dat de Spelen duurder uitvielen dan was gepland. Het ware wenselijk dat de verantwoordelijken zorgvuldiger en transparanter zijn over het
kostenplaatje dat bij de vijf olympische ringen komt kijken.
De Britten hadden hierbij het ‘geluk’ dat de economie baat had
bij een impuls, én dat er ook een bestemming was voor een
dergelijke impuls. Ook Nederland kan hieruit lering trekken
om de focus niet alleen op de kostenkant te leggen. Oog voor
het economische en maatschappelijke rendement dat met de
Spelen gepaard kan gaan, is minstens zo belangrijk.

•

Jerzy Straatmeijer en Paul Hover zijn beiden verbonden aan het Mulier Instituut,
Straatmeijer als onderzoeker en Hover als senior onderzoeker.

Het lezen waard
The story of London 2012
DE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS
VAN DE OLYMPISCHE EN
PARALYMPISCHE SPELEN 2012

Paul Hover
Jerzy Straatmeijer
David Romijn
Koen Breedveld

Met medewerking van
Bake Dijk (Universiteit Utrecht)
Herbert Wolff (NOC*NSF)

Naamloos-2 1

11/07/13 09:11

Het boek The Story of London 2012 maakt
de balans op van drie jaar stelselma
tig onderzoek door het Mulier Instituut
naar de betekenis van de Olympische
en Paralympische Spelen van 2012 voor
de Britse samenleving en sport.

ISBN 978-90-5472-243-4
Prijs: € 29,95 (exclusief btw en verzendkosten)
Meer informatie: www.mulierinstituut.nl
en www.sportsmedia.nl

