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Kennis als
basis voor beleid
Overheid en bedrijfsleven investeren niet op de laatste plaats vanwege de maatschappelijke
bijdrage van sport, met liefde in de sportsector, waar in totaal 8,6 miljard in omgaat. Het
Olympisch Plan 2028 fungeert met haar ambitieuze doelstellingen als aanjager voor nog meer
belangstelling (en geld) voor sport en haar instrumentele waarde. Om de waarde van sport
optimaal te benutten mag de kennisinfrastructuur van de sport niet vergeten worden.
Met een investering van slechts 20 miljoen in de kennisinfrastructuur van de sport kan
geconstateerd worden dat het landelijk (nog) geen stevige peiler is en het doet vermoeden
dat op lokaal niveau onderzoek en onderbouwing van beleid niet sterk verankerd zijn.
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