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WETENSCHAP ONDERZOEK
Sport: een leven lang.
Nu en in de toekomst?
Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010 is op
14 december aangeboden aan minister Schippers
van VWS. Het rapport bevat bijdragen van het SCP,
het W.J.H. Mulier Instituut, de Universiteit Utrecht,
TNO, de Universiteit van Tilburg/NHTV en
NOC*NSF. Deze Rapportage sport is de vierde editie en voor het eerst staat nadrukkelijk een specifiek thema centraal in de rapportage, namelijk
sport in de levensloop. Daarbij wordt zowel naar
de participatie- als de aanbodkant gekeken.
Door Annet Tiessen-Raaphorst

De sportwereld heeft het vizier op de toekomst gericht. In
het Olympisch Plan 2028 ligt de focus dan ook vooral op
2016. De betrokkenheid bij sport moet voor die tijd enorm
zijn vergroot: een grotere sportdeelname, een sociaal klimaat waarin burgers graag een bijdrage leveren aan de
maatschappij (zoals in de sportvereniging) en toenemende sportbeleving door gegroeide media-aandacht. In
Sport: een leven lang staat deze betrokkenheid bij sport
– door zelf sporten, vrijwilligerswerk of het volgen van
sport via de media of als toeschouwer – in verschillende
leeftijdsfases centraal.

Sportbetrokkenheid in de levensloop

De betrokkenheid bij sport varieert (nog steeds) sterk naar
gelang de levensfase (zie figuur 1). Sportdeelname (hier
weergegeven in een nieuwe maat van minstens 40 weken
per jaar) is het hoogst onder jongeren en daalt met het
oplopen van de leeftijd. De laatste jaren zijn vooral veel
volwassenen van 40 jaar en ouder aan sport gaan doen.
Het hebben van kleine kinderen vormt echter een serieuze
belemmering om te sporten. Dit geldt ook voor mensen
van 70 jaar of ouder, die zich vaker te oud voelen of
waarvan het lichaam niet meer wil. Het bezoeken van
sportwedstrijden laat een vergelijkbaar beeld zien: veel
jongeren gaan wel eens naar een wedstrijd toe, ouderen
doen dit minder vaak. Een uitzondering vormen mensen
van middelbare leeftijd, die hun kinderen tijdens een
wedstrijd komen aanmoedigen. Vrijwilligerswerk in de
sport is ook vaker een activiteit van jongeren en van 35 tot
54-jarigen dan van andere leeftijdsgroepen. Het wekelijks
volgen van sport op radio en tv is daarentegen vaker een
activiteit van ouderen (zie figuur 1).
Positief is dat 66 procent van de bevolking op een of
andere wijze bij sport betrokken is. Een derde van de
respondenten geeft echter op geen enkele manier blijk van
sportieve interesse. Dat werpt toch een ander licht op
‘Nederland sportland’. De grootste uitdaging om heel
Nederland op olympisch niveau te krijgen, ligt bij het

(weer) aan het sporten krijgen van mensen waarvan de
interesse in sport laag en allesbehalve vanzelfsprekend is.
Ondanks alle stimulerende maatregelen zullen er altijd
Nederlanders blijven die niet kunnen of willen sporten.
Mensen moeten ook vrij zijn in deze keuze. Sporten doet
men tenslotte uit vrije wil. De doelen die men met sport
kan bereiken – sociaal contact, een gevoel van eigenwaarde, betere gezondheid – zijn ook langs andere wegen te
bereiken. Tegelijkertijd is het de vraag hoe deze betrokkenheid zich in de toekomst zal ontwikkelen. Op dit moment is de (gezondheids)cultuur de sport welgevallig. De
sportmindedness kan echter ook weer afnemen, bijvoorbeeld als de overheid te veel druk legt op het belang van
sport en gezondheid. Dit kan weerzin opwekken tegen
een activiteit die velen toch vooral voor hun plezier en uit
vrije wil doen. Dit gevaar is met alle huidige aandacht
voor het Olympisch Plan niet ondenkbaar.

Kansen met nieuwe media

Twee ontwikkelingen lijken passieve sportbetrokkenheid
te stimuleren. Ten eerste biedt internet door haar eigenschappen anywhere (de verwachting is dat in 2015 de verspreiding van smartphones rond de 100% is), anytime (op
andere tijdstippen kunnen kijken dan de reguliere sportuitzending) en anything (niet alleen de populaire sporten,
maar ook kleinere sporten die eventueel door bezoekers
zelf op internet zijn geplaatst) een kans om meer mensen
te bieden waar ze behoefte aan hebben. Ten tweede zal de
behoefte aan intensieve, gemeenschappelijke beleving de
toekomst van het volgen van sport bepalen, zoals bijvoorbeeld public viewing. Individuen zoeken elkaar op om samen iets te beleven, in de kroeg of op een plein, zoals bij
het WK voetbal afgelopen zomer.

Uitdaging voor sportvrijwilligerswerk

Alhoewel de deelname aan vrijwilligerswerk stabiel
blijft, zijn meer vrijwilligers zich op één sector gaan richten. Ook is een verschuiving te zien. Meer ouderen zijn de
afgelopen jaren vrijwilligerswerk gaan doen. Met het oog
op de toenemende vergrijzing is dit een belangrijk signaal, waarvan het overigens nog te bezien valt of dit positieve gevolgen heeft voor de sport. Ouderen vullen hun
vrijwilligersagenda namelijk – tot op heden – niet zozeer
met sportgerelateerde taken. Om ouderen, maar ook
mensen uit andere leeftijdsgroepen te (blijven) binden,
moet de sport haar vraag laten aansluiten bij de ambities
en voorkeuren van deze (potentiële) vrijwilligers.
Verenigingen moeten ervoor zorgen dat iedereen zich bij
hun thuis voelt. Die aansluiting is echter (nog) niet vanzelfsprekend en vergt organisatie.
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Twee derde van de Nederlanders doet aan sport. Dat
zijn bij elkaar 10,2 miljoen mensen, en dat is wel heel
wat. Aan de andere kant: er zijn dus ook 5,5 miljoen
Nederlanders die nog niet eens één keer in de maand
aan sport doen. Volgens het SCP zijn er trouwens nog
veel meer niet-sporters. Ingegeven door de medicalisering van de sport én door de gestegen ambities van de
sport, stelt het SCP voor om iemand pas als sporter mee
te tellen als iemand minstens eens per week sport. Zo
gerekend doet niet twee derde maar de helft van de
bevolking aan sport, en beslaat het contingent nietsporters geen 5,5 miljoen maar 7,8 miljoen Nederlanders.
Dit onderscheid is trouwens minder belangrijk dan het
lijkt. Of je nu uitgaat van eens per maand of eens per
week, het zijn nog steeds dezelfde groepen die niet participeren (ouderen, lager opgeleiden, etnische minderheden). Ook de trendcijfers veranderen niet of nauwelijks door van meetlat te switchen.
Van betekenis is de suggestie van het SCP vooral voor
de ambities die Nederland koestert. Want erg Nederland
sportland klinkt het niet als de helft van de bevolking
niet meedoet. Van de minister hoeven we in dat opzicht
weinig te verwachten. Die is de mening toegedaan dat
wie sporten niet leuk vindt, dat vooral niet moet krijgen
opgelegd. Als mensen maar bewegen. Klaarblijkelijk is
het de minister ontgaan dat sport van meer betekenis is
dan alleen voor de volksgezondheid. Maar goed, ze is
nog maar net in functie. Heel veel mensen vinden sport
gelukkig leuk of hebben sport ooit leuk gevonden. Dat
geldt voor maar liefst 88 procent van de bevolking. Zelfs
80 procent van de niet-sporters geeft toe ooit lol te hebben gehad in sport. Een grote groep (3,6 miljoen mensen) heeft dus met plezier gesport, maar is ook weer
gestopt. Dat laaghangende fruit zou de sport moeten
proberen binnen te halen. Dat lijkt me ook een mooi
welkomstpresentje voor de nieuwe minister: zonder
haar principe te verloochenen, kan ze de sport ondersteunen om betere voorwaarden te scheppen om meer
mensen aan het sporten te houden.

Koen Breedveld
Directeur W.J.H. Mulier Instituut

Zie verder pag. 35

Figuur 1 Betrokkenheid bij sport, naar leeftijd, bevolking van 6 jaar en ouder in 2007 (in procenten).
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Het lezen waard
Titel: Economic value of sport in England 1985-2008
Auteurs: Sport Industry Research Centre
Uitgegeven door: Sport England
Vindplaats: http://www.sportengland.org/research/
economic_importance_of_sport.aspx
Gelezen door: Koen Breedveld
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In 2008 onderzocht de Policy Research Corporation de
economische betekenis van sport in Nederland. Uit
hett rapport bleek toen dat sport in Nederland goed
was voor 1,3 procent van het bruto binnenlands product en werkgelegenheid bood aan 118.000 fte (2,0%
van het totale arbeidsvolume). Inmiddels werkt het
Centraal Bureau voor de Statistiek aan een ‘Sport
Satellite Account’. Daarmee kan de economische betekenis van sport stelselmatig in kaart worden gebracht.
De eerste resultaten van die exercitie worden in 2011 of
2012 verwacht.
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a Minstens 40 weken per jaar.
b Wekelijks of vaker.

c Minimaal een keer per jaar.
d Vanaf 16 jaar gevraagd.

Bron: SCP/CBS (AVO 2007).
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In Engeland zijn ze al een stap verder. In augustus dit
jaar kwam de nieuwste van een hele serie rapporten en
onderzoeksverslagen over de economische betekenis
van de sport uit. Uit dit laatste rapport blijkt dat de reële
economische groei in de sportsector in de onderzochte
periode op 140 procent uitkwam. De Engelse economie
groeide in die periode met 97 procent. De sport wordt in
Engeland dus steeds belangrijker voor de economie.
Sport zorgde in Engeland in 2008 voor 1,5 procent van de
totale ‘Gross Value Added’ en voor 1,8 procent van de
totale werkgelegenheid. Op de site van Sport England
zijn verder onder meer deelrapporten te vinden voor negen onderscheiden regio’s, waaronder London.

