Column remco hoekman

Tunnelvisie in
het sportbeleid
Je kunt geen sportbeleidsplan openslaan of er wordt wel gesproken van sportstimulering
voor de jeugd. Het lijkt er soms zelfs op dat alle beleidsmatige aandacht is voorbehouden
aan de jeugd. Maar is dat wel zo’n gelukkige keuze? Kan een gemeente niet beter een bredere
visie hanteren en het beleid ook toespitsen op volwassenen of ouderen?
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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 beleids-
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