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Figuur 2 Sportvoorzieningen die worden gemist (2011, % niet-sporters 15-79 jaar).

Nee geen behoefte aan

Nee, gewenste mogelijkheden zijn in de buurt

Ja, mis mogelijkheden, hoeft niet te veranderen

Ja, mis daadwerkelijk mogelijkheden

Bron: Mulier Instituut (Nationaal SportOnderzoek 2011).

Gezondheid. Angst voor blessures of andere lichamelijke
klachten vormen serieuze redenen voor vooral ouderen om
niet actief te zijn. Advies van bijvoorbeeld huisartsen is hierin
een belangrijke factor. Toch zijn er veel sporten die men kan
doen zonder een kans op blessures. Dat men dit dan toch
als argument opvoert om niet te sporten, geeft aan dat de
animo kennelijk niet altijd even hoog is. Verwonderlijk is
dat overigens niet. De moderne maatschappij kent vele verleidingen en verplichtingen: werk en gezin vragen om aandacht, en anders is er nog een heel leger aan andere zaken
(media, vrienden en familie, cultuur, uitgaan) waar men zijn
tijd aan kan besteden. Sport is daarin voor de meeste mensen bepaald niet top of mind. Dagelijks storten de media duizenden nieuwe impulsen over ons uit. Sport komt daarin
lang niet altijd bovendrijven. Zoals de cijfers van NOC*NSF
en GfK al aangaven: er is een grote groep die helemaal niet
negatief staat tegenover sport, maar voor wie die interesse
doorgaans ondersneeuwt in de stortvloed aan alternatieve
mogelijkheden om de schaarse tijd aan te besteden. En laten
we daarbij niet vergeten: sporten kost energie, is gemakkelijk te laten, en is frustrerend als je het gevoel hebt – of gegeven wordt – dat je het niet goed genoeg kunt.
Kunnen en willen. Daarmee komen we op het belangrijkste
punt. De factoren die maken dat mensen gaan sporten, zijn
vooral dat ze er plezier aan beleven, er een positief gevoel
aan overhouden, zich er gezond bij voelen, zich thuis voelen (onder vrienden, aan de bar), sporten een plaats hebben
gegeven in een vaste gewoonte (routines!) en vooral: dat ze
gestimuleerd worden om te gaan/komen sporten. Het gaat
dan om voorbeeldfuncties van ouders en leeftijdgenoten,
goed bewegingsonderwijs waarin kinderen leren bewegen,
een verenigingscultuur die niet té gesloten is, kapitaliseren
op bestaande netwerken (vriendengroepen, collega’s, luizenmoeders, kerkactiviteiten) en simpelweg mensen uitnodigen
om te komen sporten. Voor sommige van die factoren geldt
dat daar zinvol beleid op kan worden gevoerd. Fitnesscentra
doen dat al jaren met veel succes. En hoewel een vereniging
geen commercieel bedrijf is, liggen er goede voorbeelden
die navolging verdienen. Breedtesportevenementen slagen
erin mensen te verleiden om actief te worden, en zien zich
hierin gesteund door producenten en handelaren in sportartikelen. Overheid, media en verzekeraars stimuleren dat
mensen zich meer bewust worden van hun gezondheid en
van het belang van een ‘actieve leefstijl’. Quantified-self-apps
en hogere eigen risico’s kunnen dat gevoel nog versterken.
Scholen kunnen worden gestimuleerd om te investeren in
meer en beter bewegingsonderwijs, ouders om actief te blijven of anderszins hun kinderen te blijven stimuleren. Veel
van de genoemde denkrichtingen sorteren echter niet direct
effect en vergen de inspanningen van een groot aantal partijen. Partijen bovendien waar de overheid en/of de sport
weinig invloed op kunnen uitoefenen, zoals het bedrijfsleven, de media, schoolbesturen en gemeentelijke organisaties.
Aspecten die wel beïnvloedbaar lijken, zoals investeringen in
bewegingsonderwijs, liggen politiek gevoelig of zijn financieel onhaalbaar.

Kansen?

Al met al is de voedingsbodem voor de ‘van 65 procent naar
75 procent’-doelstelling niet zo ongunstig als de recente cijfers wellicht doen vermoeden. Het gezondheidsbewustzijn
is gegroeid en de opleidingsniveaus nemen nog steeds toe
(al kan dat met de crisis veranderen). Sportverenigingen lijken niet onwelwillend te staan tegenover groei, maar er zijn
grenzen aan wat een vereniging aan kan. Commerciële aanbieders zijn gretiger, meer capabel en hebben er meer belang
bij om de sportdeelname te stimuleren. De verenigingssport
kan daarvan leren, maar een elastiekje laat zich nu eenmaal
niet oneindig oprekken. Beter lijkt het om de commercie deel
uit te laten maken van het sportstimuleringsbeleid, al kan
dat tot spanningen leiden binnen de achterban.

Tegen de ambitie pleit dat de economische situatie mensen
bezighoudt en budgetten van overheden onder druk zet, en
dat de vergrijzing betekent dat er meer ‘hooghangend fruit’
komt en dat het aantal rijpe appels (de jeugd) slinkt.
Voor die ambitie pleit dat de groep die nu 65 wordt, is opgegroeid in de jaren zestig en volwassen werd in de jaren zeventig, in de tijd dat de sportinfrastructuur in Nederland werd
opgebouwd. Die ervaring neemt men mee, en het is die ‘generatiewissel’ die zal betekenen dat de ouderen van nu sportiever zijn en willen blijven dan de ouderen van vroeger, al
zal de sportdeelname van 65+’ers nooit op hetzelfde niveau
komen als van de groep 5-11-jarigen.
Daar staat tegenover dat de afgelopen jaren er veel en actief
beleid is gevoerd, zonder dat dit noemenswaardig effect had
op de sportdeelname. In de decennia ervoor groeide de sportdeelname nog wel nadrukkelijk. Mogelijk reikt het vermogen om nog invloed uit te oefenen op de sportdeelname zijn
einde. Die voorspelling is echter al eerder gelogenstraft. In
1991 achtten Tilburgse wetenschappers “een verdere toename
van de sportparticipatiegraad minder waarschijnlijk”. En in
2003, in de eerste Rapportage Sport, concludeerden de opstellers dat “een scenario van stabiliteit of krimp bij vooral de
verenigingssport realistischer lijkt dan een van groei”. Toch
is de sportdeelname in de jaren daarna nog behoorlijk gestegen, in ieder geval tot 2006, 2007. Kansloos is de missie van
sportkoepel NOC*NSF dus allerminst.

Beleidsintensivering

Beleid gericht op het verhogen van de sportfrequentie moet
op voorhand kansrijker geacht worden dan een beleid dat
vooral tot doel heeft om de sportparticipatiegraad te verhogen. De meeste maatregelen lijken vooral effect te sorteren op het eerste punt en minder op het tweede. Sinds het
formuleren van de doelstelling vier jaar geleden, is er nog
nauwelijks progressie geboekt. Die situatie is zorgelijk. De
tijd begint te dringen. Als men de 75 procent-doelstelling
blijft handhaven, voor welk tijdvak dan ook, zal het beleid
moeten worden geïntensiveerd. De volgende vijf punten zijn
daarin van belang:
• blijf inzetten op het activeren van bonden en verenigingen, maar waak ervoor om partijen te vervreemden en
respecteer de identiteit van de betreffende organisaties
en de verandermogelijkheden van de direct betrokkenen;
• zoek naar mogelijkheden om samen met commerciële
organisaties nieuwe sportstimuleringsactiviteiten op te
zetten;
• zet in op het aankweken van een ‘sporthabitus’. Stimuleer
een positieve cultuur waarin het als vanzelfsprekend
wordt beschouwd om te sporten, omdat het plezierig wordt
gevonden, gezien wordt als zijnde goed voor de gezondheid en een sociale activiteit bij uitstek, en enthousiasmeer vooral andere partijen (politiek, lokale overheden,
onderwijs, gezondheidszorg, media en bedrijfsleven) om
die boodschap actief uit te dragen en in hun eigen praktijken handen en voeten te geven;
• investeer meer in het verduidelijken (monetariseren) van
de positieve betekenis van sport voor andere sectoren/
partijen (onderwijs, gezondheid, welzijn, leefbaarheid),
zodat ook anderen zich aan de sport kunnen binden en
daar budgetten aan kunnen toekennen;
• zet de huidige lijn van ‘effectieve interventies’ door, maar
maak meer dan nu gebeurt gebruik van de bestaande
kennis en streef naar meer accumulatie van kennis over
sportdeelname.

De kracht van de
sportvereniging
Nederland telt zo’n 27.000
sportclubs. Daarmee behoort
ons land tot de dichtst
‘beclubde’ landen in Europa,
samen met onder andere
Denemarken. Geen land ook
in Europa dat naar verhouding zoveel sportvrijwilligers kent. Zo’n 1,5 miljoen
Nederlanders zijn als vrijwilliger actief in de sport. Dat
is meer dan in welke maatschappelijke sector dan ook.
De meeste van die clubs kennen een overweldigende historie. Cijfers uit de SportAanbiedersMonitor van Mulier
Instituut en NOC*NSF laten zien dat drie van de tien
voor of kort na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht.
Die clubs zien al meer dan zestig jaar kans om te overleven. Van de voetbalclubs bestaat zelfs drie kwart meer
dan zestig jaar. Een kwart van de verenigingen bestaat
tussen de veertig en zestig jaar, een derde bestaat ‘nog
maar’ twintig tot veertig jaar. Tien procent van de verenigingen behoort nog tot de ‘jonkies’ (jonger dan twintig jaar).
Hoe al die voorzitters het doen blijft een raadsel, maar
op de een of andere wijze slaagt het merendeel er steeds
weer opnieuw in om opvolgers te vinden. Makkelijk
is dat nooit geweest en gaat dat ook nooit worden.
Werving van leden en werving van vrijwilligers zijn
sinds jaar en dag de grootste aandachtspunten voor
elk verenigingsbestuur. Kleine verenigingen hebben
meer moeite met het eerste, grote meer met het tweede.
Een derde belangrijk aandachtspunt betreft de financiën. Twee derde van de verenigingen nam in 2012
waar dat gemeenten beknibbelden op de subsidie, de
helft zag de sponsorinkomsten dalen. Desondanks
noemt twee derde van de verenigingen zich ‘financieel gezond’. Dat is niet meer en niet minder dan drie
of vijf jaar geleden. Slechts een kleine minderheid (8%)
spreekt van een ‘minder gezonde financiële positie’ of
ziet de toekomst van de vereniging somber in (7%).
Gemeenten die moeten bezuinigen op sportaccommodaties en sportverenigingen, hoeven dus niet direct te
vrezen dat hun verenigingen zullen omvallen. 27.000
voorzitters en 1,5 miljoen vrijwilligers is er alles aan
gelegen om dat niet te laten gebeuren. De geschiedenis
wijst uit dat hen dat keer op keer weer lukt. Dat is de
kracht van sport. Als gemeente zou je wel gek zijn om
die kracht niet stevig te blijven ondersteunen.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

weinig tot geen invloed op heeft. Daarin is de sport kwetsbaar. Tegelijk is dat ook de essentie van sport: ambitie tonen,
en je doel proberen te bereiken in de wetenschap dat je lang
niet alles onder controle hebt. Een sportdeelname van 75 procent is daarmee weinig minder dan het olympisch goud van
de breedtesport.

•

Tot slot

Een streven naar 75 procent sportdeelname is een loffelijk
doel, vooropgesteld dat daarmee bredere maatschappelijke
effecten worden beoogd. De sport zal zich echter moeten realiseren dat het voor het welslagen van zijn missie afhankelijk
is van veel partijen, en van veel omstandigheden, waar het
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