Column remco hoekman

De pluriformiteit
van sport
Voor deze column ben ook ik de archieven ingedoken en heb de resultaten van de eerste
Nederlandse sportonderzoeken weten te vinden. Het verschil tussen vroeger en nu is qua
sportdeelname en aantal sporttakken weliswaar groot, maar de sociale gelaagdheid en de
discussie over wat sport is, bestaat nog altijd. >
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voor gemeente Eindhoven. In deze vaste column brengt
Remco Hoekman het sportonderzoek en sportbeleid samen.
Op basis van diverse onderzoeksgegevens probeert hij beleidsambtenaren en sportbestuurders nieuwe ideeën en
impulsen te geven voor visieontwikkeling en beleid.
Contactgegevens: r.hoekman@mulierinstituut.nl.

