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WETENSCHAP ONDERZOEK
Frankrijk en Engeland brengen
sportvoorzieningen in kaart

COLUMN

Fascine
rende
sport 2.0

Nationale sportatlas maakt het sportbeleid efficiënter
Meer mensen actief te laten worden, te laten sporten
en bewegen. Zo luidt, simpel gesteld, de ambitie van
zowel de overheid, NOC*NSF als Olympisch Vuur
2028. In 2012 treedt daartoe bij de rijksoverheid het
programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) in
werking. Accommodaties spelen een cruciale rol in
het streven om mensen in beweging te krijgen. Wie
wil sporten, moet niet voor een dichte deur komen te
staan. Des te vreemder dat we eigenlijk nog zo weinig
weten van sportvoorzieningen. In Frankrijk pakken
ze dat anders aan. Onder regie van de rijksoverheid
zijn daar alle accommodaties gedetailleerd in kaart
gebracht. Verdient het Franse voorbeeld navolging?
Door Remco Hoekman en Koen Breedveld

Sabine Quimbert, ambtenaar bij het Ministère des Sports,
vertelt het met gepaste Franse trots: de afgelopen jaren zijn
260.000 accommodaties en 60.000 sportlocaties in de openbare ruimte in kaart gebracht. 30 miljoen brokjes informatie
gingen er in de gegevensbank, waaraan jaren is gewerkt.
Quimbert: “In 2003 werd in het parlement geconstateerd
dat we veel geld investeren in sportvoorzieningen, maar
geen idee hadden van de effectiviteit daarvan. Er was geen
overzicht, geen informatie om onze beleidsbeslissingen
richting te geven of te onderbouwen. Er waren lokale initiatieven, maar geen nationaal beeld.”

“Wij verkiezen kwaliteit boven
kwantiteit, en verzamelen alleen de
meest essentiële gegevens”
Sabine Quimbert

werkten met een checklist van honderd kenmerken van
accommodaties. Die gegevens zijn verzameld door meer
dan honderd lokale organisaties. Bonden waren nauw bij
het hele proces betrokken. Zonder lokale medewerking
krijg je dit niet voor elkaar.”
Over het resultaat is Quimbert meer dan te spreken: “Met
behulp van kaarten maken we de spreiding van sportvoorzieningen op verschillende wijzen zichtbaar. Zo leveren we
input voor beleidsvorming binnen de regio’s en dragen we
bij aan het ontwikkelen van kennis over de rol van sport in
de ruimtelijke ordening. De database wordt gebruikt door
gemeenteambtenaren, sportstimuleerders, leraren lichamelijke opvoeding en burgers. Gemeenten gebruiken de database vaak om hun sportinfrastructuur te vergelijken met
in grootte vergelijkbare gemeenten. Op nationaal niveau
hebben we kunnen laten zien dat achterstandswijken over
minder sportvoorzieningen beschikken dan andere wijken.
Op basis daarvan is besloten dat een bepaald percentage
van het geld in sportvoorzieningen in de achterstandswijken moet worden geïnvesteerd.”

Sportatlas

De Franse sportatlas wordt ook de aankomende jaren upto-date gehouden. “Iedere vier jaar zullen we bij gemeenten
controleren of we nog over de juiste gegevens beschikken”,
aldus Quimbert. “We zullen daarbij niet alle informatie verzamelen die we per voorziening kunnen krijgen. Wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit, en verzamelen alleen de meest
essentiële gegevens.” Bij elkaar een omvangrijke klus. Lokaal
zullen er meer dan 250 personen bij betrokken zijn. Twijfel
kent Quimbert echter niet: “De investering die het opzetten
en onderhouden van de database vergt, is niet kinderachtig.
We zien echter dat de database zeer veel wordt gebruikt, ook
door bonden en belangenbehartigers. Het systeem draagt
zichtbaar bij aan het ontwikkelen en optimaliseren van het
beleid. Dat maakt het de investering meer dan waard.”
De Franse sportatlas is te vinden op www.res.sports.gouv.
fr/Rech_Equipement.aspx. In Engeland onderhoudt Sport
England een vergelijkbare landelijke database met 75.000
sportvoorzieningen (zie www.activeplacespower.com/#).

Lokale medewerking

In 2004 ging het RES-programma – Recensements des
Equipements Sportifs – van start. De investeringen, 5,7 miljoen euro, werden bijeengebracht door het rijk en door de
Franse Lotto. De rijksoverheid nam de regie, maar werkte
in de uitvoering nauw samen met lokale partijen. “We

Koen Breedveld is directeur van het Mulier Instituut. Remco Hoekman is als
senior onderzoeker eveneens werkzaam voor dit onderzoeksbureau voor
sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek.

Nederlandse sportatlas: meer centrale
regie gewenst
In Nederland is een met het Franse en Engelse
voorbeeld te vergelijken database opgezet door
Sportservice Zuid-Holland. Daarin zijn gegevens te
vinden van ruim 10.000 Nederlandse sportaccommodaties (www.sportatlas.nl). Het Mulier Instituut,
InnoSportNL en Arko Sports Media ondersteunen
deze Nederlandse sportatlas, die het moet stellen zonder bijdragen van de rijksoverheid.
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Mulier Fonds

De cover van het boek Sport is geen kinderspel deed me
in eerste instantie denken aan de Jiskefet-sketch waarin
een vader zijn zoontje van vier jaar voor het stadion van
Ajax vertelt hoeveel tijd en geld er wel niet in zijn voetbalcarrière is geïnvesteerd. En dat hij erg teleurgesteld
is dat hij niet is geselecteerd. Het jongetje hoort de tirade
van zijn vader stilletjes aan.
Sport geen kinderspel gaat in op de betrokkenheid van volwassenen bij jeugdsport in sportverenigingen. En dat die
betrokkenheid een groot spanningsveld is, zal voor de

meesten van u geen verrassing zijn. Wat het boek heel
duidelijk laat zien, is dat achter het sportende kind een
wereld schuilgaat met grote verSport is geen
schillen in belangen
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Op 13 oktober jongstleden organiseerde de Vereniging
Sportgeneeskunde (VSG) een bijeenkomst over ‘sociale kaarten beweegaanbod’. Diverse provincies,
Fit!vak, NISB, SCP, RIVM en Mulier Instituut waren
daarbij vertegenwoordigd. De conclusie van de bijeenkomst was dat er veel partijen zijn die initiatief
ontplooien en belang hebben bij een beter inzicht in
sportvoorzieningen, maar dat het aan centrale regie
ontbreekt. ‘Samenhang realiseren en eigenheid
behouden’ lijkt de belangrijkste opgave om te komen
tot een meer gefundeerd ruimtelijk sportbeleid.

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

Inge Claringbo

Verder onderhoudt in ons land het RIVM een ‘Nationale
Atlas voor de Volksgezondheid’ (www.zorgatlas.nl).
Deze is echter ingestoken vanuit de gezondheidszorg,
en bevat geen informatie over sportaccommodaties.
Het Kenniscentrum Recreatie (www.kenniscentrumrecreatie.nl) onderhield landelijk informatie over sportieve recreatiemogelijkheden, maar dat centrum wordt
23 november aanstaande vanwege het beëindigen van
de subsidieverstrekking opgeheven. Kenniscentrum
Recreatie was ook verantwoordelijk voor de laatste
grote inventarisatie van vraag naar en aanbod van
accommodaties, Ruimte voor Sport in Nederland tot 2020,
gepubliceerd in 2005. Op basis van de toen beschikbare
gegevens werd voorspeld dat Nederland in 2020 9.000
hectare sportruimte tekort zou komen.

Van alle hardlopers is 11% lid
van een atletiekvereniging.
Van de zwemmers is 13%
lid van een vereniging, van
de badmintonners 23%, van
de tennissers 63% en van de
voetballers 66%. De helft van alle sporters, 5 miljoen
mensen, is géén lid van een vereniging en dat aandeel
groeit. Er bestaat een grote sportwerkelijkheid buiten
bonden en verenigingen om. Wellicht niet voor ‘diehard’ sporters die willen deelnemen aan wedstrijden
of die verknocht zijn aan het verenigingsleven; wel
voor drukbezette gezondheidswerkers die niet competitief zijn ingesteld en voor hun sociale contacten
niet afhankelijk zijn van de sport.
In zijn nieuwe Sportagenda 2016 wil NOC*NSF optreden als belangenbehartiger van alle sporters. Binden
aan verenigingen is niet langer het enige doel.
Hoofdambitie is om meer mensen aan het sporten
te krijgen. De sportkoepel wil de verenigingssport
herpositioneren en toegevoegde waarde leveren voor
iedere sporter, verenigingslid of niet. In de ‘georganiseerde sport 2.0’ spelen verenigingen een belangrijke rol, maar is er ook nog een sportleven buiten het
clubhuis.
Je kunt van alles vinden van deze nieuwe koers, maar
niet dat die niet intrigerend is. In een economisch lastige tijd propagandeert NOC*NSF een brede blik voorbij het schijnbare eigenbelang. Investeer in je sport,
maak je sterk voor je sport, en vertrouw erop dat die
winst zal terugvloeien naar je bond en de achterban
die stemt over je bestuurszetel. Garanties? Nul. Kans
dat anderen met je succes aan de wandel gaan? Niet
ondenkbeeldig.
NOC*NSF’s nieuwe koers ís kansrijk, zeker op lange
termijn. Van een sterke sport pikken ook verenigingen
een graantje mee, zeker als die zelf ook sterk zijn en
proactief optreden. De stap die nu wordt gezet, is ook
niet helemaal nieuw. Diverse bonden hebben al ervaring opgedaan met nieuwe bindingsvormen. In het
kader van het Olympisch Plan 2028 was de sportdeelnameambitie al omarmd. Maar toch, zo lang geleden
is het niet dat bonden hun koepelorganisatie in niet
mis te verstane taal te kennen gaven dat die er vooral
voor hen was, voor het bondsbureau en de aangesloten verenigingen.
Die achterban nu vragen om wéér een kwartslag te
draaien, een kant op die minstens zo veel onzekerheid
biedt als perspectief, is een majeure stap. Daarvoor is
veel bestuurlijke moed, visie en doorzettingsvermogen nodig. Eigenlijk vraagt het alles wat je je aan goed
sportbestuur zou toewensen. Laten we hopen dat de
NOC*NSF-top de ruimte krijgt die het van zijn achterban vraagt. Als dat zo is, dan gaan we met de sport
nog een fascinerende tijd tegemoet.
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