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Sportdeelname
ambities
Nederland en Engeland zetten sterk in op een groei van de sportdeelname en stellen daarbij
hoge ambities. in Nederland kennen we olympische ambities richting 2016 en 2028, terwijl in
Engeland de ambities zijn gericht op de olympische Spelen in 2012. Engeland loopt in het
traject dus voor op Nederland en kan daarmee als voorbeeld dienen.
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sportdeelname te kunnen verhogen naar 75 procent.
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name. Interessant detail is overigens dat de aanwezig-

De publicaties waar in deze column naar wordt
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heid van sportaccommodaties geen rol blijkt te spelen
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beeld blijft. In Nederland hebben we het wat dat be-

in dit verklarend model.
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aangepakt en is alle beleidswinst wel af te lezen in
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Om de groei te kunnen monitoren en desgewenst te
kunnen bijsturen wordt in Engeland een krachtig
jaarlijks onderzoek gebruikt, het Active People Survey

APS 2/3 NI8 - Predicted versus actual
(Selected authorities East region)

(APS), met netto 190.000 respondenten. Door de grote
steekproefomvang bevat het onderzoek voor alle 354
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gemeenten een minimaal aantal van 500 respondenten.
De aanleiding voor de APS was de constatering dat
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er geen vergelijkbare lokale cijfers zijn over sportdeelname terwijl wel lokaal een taak lag om rekenschap
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af te leggen voor het gevoerde sportbeleid. Daarnaast
was, met het oog op de Olympische ambities, behoefte
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aan beleidindicatoren op het terrein van sport. Ook
in Nederland moet de slag naar evidence based beleid
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gemaakt worden en is behoefte aan (vergelijkbare)
sportdeelname cijfers op lokaal niveau om de beleids-
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ontwikkeling en -evaluatie te voeden en te sturen.
Alleen missen we in Nederland een sportdeelname
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