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WETENSCHAP ONDERZOEK
Meedoen Alle Jeugd
door Sport: georganiseerde sport bewijst zich
Op 9 februari jongstleden werd in Eindhoven het
evaluatierapport van het programma Meedoen Alle
Jeugd door Sport (kortweg Meedoen) gepresenteerd. Het Meedoen-programma liep van 2007 tot
en met 2010 in elf grote steden en werd uitgevoerd
door negen sportbonden en 538 verenigingen. De
totale investering bedroeg 70,5 miljoen euro. Heeft
het programma voldoende nieuwe leden opgeleverd? Is de georganiseerde sport versterkt? Bieden
de uitkomsten van het programma Meedoen aanknopingspunten voor de toekomst?
Door Remco Hoekman en Jan-Willem van der Roest

Het programma Meedoen kreeg een andere invulling dan
de eerdere beleidsprogramma’s Breedtesportimpuls (BSI)
en de Buurt Onderwijs Sport (BOS)-impuls. Er werd bewust
gekozen voor het rechtstreeks financieren van de georganiseerde sport, oftewel de sportbonden, om een betere samenwerking tot stand te brengen en de betrokkenheid van verenigingen te vergroten. Dit betekende een breuk met de
historische financieringsopzet via de gemeenten, waarmee
een voor de sport geheel nieuw project ontstond. En hoewel
gemeenten zich in het begin sceptisch toonden over het verstrekken van een groot deel van de gelden aan de bonden
in plaats van aan de gemeenten, wordt dit achteraf als één
van de succesfactoren van het project betiteld.

bonden zijn in de Meedoen-periode harder gegroeid dan
bonden die niet aan het programma hebben deelgenomen.
De groei bij allochtone jongeren (13.504, 59%) was zowel relatief als absoluut groter dan de groei van autochtone jongeren
(13.028, 20%). Door het Meedoen-programma werden 19.904
jongens (+27%) en 8.027 meisjes (+39%) lid van een sportvereniging. De samenstelling van de deelnemende sportverenigingen is elk jaar iets meer gaan lijken op de samenstelling
van de jeugdige bevolking in de elf deelnemende steden. Het
aandeel niet-westerse allochtone jongeren bij de deelnemende
sportverenigingen is vanaf de 0-meting in 2007 gestegen van
26 procent naar 31 procent bij de 3-meting in 2010. Daarmee
vormen de jeugdafdelingen van de betrokken verenigingen
nog niet helemaal een afspiegeling van de bevolking, maar
het verschil is wel verkleind (zie figuur 1).

Sport versterkt op lokaal niveau

Naast het bereiken van ledengroei is het programma
Meedoen gebruikt om de deelnemende verenigingen te versterken. Door de geografische restrictie van de elf gemeenten en de voorkeur voor verenigingen die zich in of nabij
achterstandswijken bevinden, waren bonden gedwongen
om ook minder sterke verenigingen in het programma op
te nemen. De investeringen in deze verenigingen moesten
leiden tot versterking van de verenigingsstructuur en een
verbetering van de positie in het lokale netwerk. De verenigingsondersteuning en de kaderopleidingen hebben bijgedragen aan het versterken van de vereniging en aan het
contact tussen bonden en hun verenigingen. Verenigingen
kregen mogelijkheden om zich te profileren in de gemeente
en een meer natuurlijke gesprekspartner te worden van de
Ledenwinst is belangrijke pijler
gemeente. De lijntjes “zijn korter geworden” en het conDe focus van het programma lag van meet af aan op het terugtact “is nu structureel”. Door de beschikbare gelden vandringen van de achterstand in sportdeelname van allochtone
uit Meedoen zijn verenigingen meer dan voorheen in staat
jongeren. Het programma is daarin geslaagd, maar gelijkheid
om lokale initiatieven te ontplooien en clinics te verzorgen
in sportdeelname is nog ver weg. De totale groei bedroeg
voor de schoolgaande jeugd. Een vijfde van de verenigingen
ruim 27.000 jeugdleden (stijging van 30%), ofwel vijftig
(17%) heeft een dependance geopend tijdens het Meedoennieuwe jeugdleden per club. De deelnemende verenigingen
programma, en hiermee de sport in de wijk gebracht, dicht
lieten daarmee een sterkere ledengroei zien dan de andere
bij de mensen. Dit sluit aan bij de in het regeerakkoord
verenigingen bij de deelnemende bonden. De deelnemende
geformuleerde wens van het nieuwe
kabinet om sport terug te brengen in
Figuur 1 Vergelijking opbouw bevolking tot 25 jaar en opbouw ledenbestand de wijken en zodoende de gezondheid en veiligheid in grote steden te
naar etniciteit tot 23 jaar bij Meedoen-clubs tussen 2007 en 2010.
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Bron: CBS (CBS-bevolkingscijfers van de elf deelnemende gemeenten 0-25 jaar, januari 2010), Mulier
Instituut (Evaluatie Meedoen Alle Jeugd door Sport, 2010).

Aanknopingspunten voor de
toekomst

De sportbonden hebben met
Meedoen bewezen de verantwoordelijkheid van een beleidsprogramma
te kunnen dragen. De resultaten zijn
overtuigend, maar laten ook zien
dat er uitdagingen blijven bestaan
voor de toekomst. Allochtone meisjes zijn bereikt, maar de achterstand
in sportdeelname in verenigingsverband blijft bij deze groep het grootst.
De betrokkenheid van allochtone
ouders groeide, maar verenigingen
geven aan dat dit knelpunt zeker niet
volledig is opgelost door het programma. En de verdiensten van de

Het lezen waard

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut

Meedoen-verenigingen hebben zich op lokaal niveau uitbetaald in een bovengemiddelde betrokkenheid bij de combinatiefunctionarisregeling, waardoor verenigingen een nieuwe
uitdagend traject staat te wachten. Mede hierdoor is er bij
verenigingsbestuurders voldoende vertrouwen dat de continuïteit van de opbrengsten van Meedoen zijn gewaarborgd.
Juist omdat er in de samenwerking met andere partijen is
geïnvesteerd, is er volgens hen een stevig vangnet aanwezig.
Ruim tachtig procent van de verenigingsbestuurders zegt er
vertrouwen in te hebben dat de Meedoen-activiteiten worden voortgezet en dat de opbrengsten (deels) behouden zullen blijven. Of zij die belofte kunnen waarmaken, blijft overigens de vraag. De financiering stopt en hiermee dreigen
ondersteunende personen weg te vallen. Mogelijk biedt de
aanstaande beleidsbrief van het Ministerie van VWS aanknopingspunten. Lokale samenwerking en het aanbieden
van sport in de wijk zijn twee prominente succesfactoren
van Meedoen die naadloos aansluiten bij het regeerakkoord.
Wat dat betreft liggen er voldoende aanknopingspunten om
ook onder Rutte I te blijven investeren in burgers en verenigingen die willen meedoen.
Remco Hoekman en Jan-Willem van der Roest zijn werkzaam bij het
WJH Mulier Instituut.
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De evaluaties zijn beide tot stand gekomen met medewerking van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
(WESP), die eerder ook betrokken was bij de evaluatie
van de Vuelta a España in Assen. Uit de evaluaties blijkt
dat zowel de Giro als de Tour positieve effecten heeft
gehad voor de organiserende steden, maar dat de impact
van de Franse ronde vele malen groter is dan die van
de Italiaanse variant. Dit blijkt uit de bezoekersaantallen (Tour de France: 865.000; Giro d’Italia: 209.000) én de
economische impact (Tour de France: 20,8 miljoen euro;
Giro d’Italia: 9,5 miljoen euro). Beide onderzoeken zijn
te downloaden op het platform Sporteconomie: www.
sporteconomen.net.

Het Olympisch Plan heeft al veel partijen geïnspireerd. Maar als er één maatschappelijke geleding is
die in beweging is gekomen door het plan, dan wel
de provincies. Limburg, Noord-Holland, Flevoland,
Gelderland, Drenthe: allemaal hebben ze hun eigen
olympische plannetjes én hun eigen kernsporten. Die
laatste blijken trouwens niet erg differentiërend. Als
het aan de provincies ligt, hebben we straks dubbele
bezettingen voor onder andere de paardensport, het
zwemmen, het wielrennen en de triatlon. Amsterdam
mag het Olympisch Dorp houden.
Financieel stelt de rol van de provincies niet veel voor.
De 16 miljoen euro provinciale uitgaven aan sport die
het CBS voor 2008 becijferde, vallen in het niet bij de
1 miljard euro die gemeenten in dat jaar aan sport uitgaven of de 3,5 miljard euro consumentenuitgaven.
Prachtig dat de provincies zich even energiebaron
mogen wanen, maar op termijn biedt dat geen soelaas.
Het belang van provincies ligt hem veeleer in het
ondersteunen van lokale netwerken. De grote steden
hebben die steun niet nodig. Daar zit meer mankracht
voor sport dan bij het Rijk. Anders ligt dat voor de
kleinere gemeenten. De deeltijdambtenaar die daar de
opdracht heeft om het sportbeleid handen en voeten
te geven, is zeer gebaat bij een provinciale organisatie
die ideeën aanreikt en ondersteuning biedt. Uit zichzelf komen de gemeenten niet of nauwelijks tot gecoördineerde planning van bovenlokale voorzieningen.
Ook daar is een provinciale inbreng gewenst.
Provincies zijn dus hard nodig in de sport. De commissie-Lodders stelde in 2008 dat de provincies zich voortaan maar op het ruimtelijk-economisch domein moesten richten (én op cultuur). Zorg en welzijn – lees: sport
– werden aan gemeenten toegedicht. Wie op 2 maart
gaat stemmen, let er dus vooral op dat zijn of haar kandidaat over voldoende lenigheid beschikt. Lenigheid
van geest om via regiomarketing door evenementen,
talentontwikkeling via het onderwijs, en sportieve
infrastructuur als ruimtelijke kwaliteit, de kansen te
zien om zich met sport te blijven bezighouden.

van Meedoen
| Remco Hoekman,

De sportzomer van 2010 werd, naast het onvermijdelijke
WK voetbal, gedomineerd door twee wielerevenementen die in Nederland van start gingen. Op 8 mei startte
de Giro d’Italia in Amsterdam en zaterdag 3 juli werd de
proloog van de Tour de France in Rotterdam verreden.
Beide evenementen leverden veel publieke belangstelling en media-aandacht op. Wat daarvan de economische

opbrengsten zijn, is duidelijk geworden dankzij twee
kortgeleden verschenen evaluatierapporten.
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