WAT LEVERT SPORT EN BEWEGEN OP?
De maatschappelijke opbrengst van sport en
bewegen kan oplopen tot €25.000 - 100.000 per
persoon
• die aan de beweegnorm gaat voldoen
• over de rest van zijn/haar leven.

Deze opbrengsten zijn als volgt verdeeld
over drie hoofdgroepen van effecten:

5-24 JAAR

Wie profiteert van deze opbrengsten?
Vooral het individu zelf profiteert natuurlijk, maar de
opbrengsten komen bijvoorbeeld ook terecht bij:
werkgevers: minder ziekteverzuim en
hogere arbeidsproductiviteit
gemeenten: afgenomen zorgkosten
(WMO), minder criminaliteit en
meer sociaal kapitaal
rijksoverheid: via inkomstenbelastingen
van hogere arbeidsproductiviteit en
de sociale effecten
zorgverzekeraars: deels
afgenomen zorgkosten
de maatschappij: minder criminaliteit,
toegenomen sociaal kapitaal,
toegenomen leerprestaties en minder
schooluitval
Wat kan een gemeente met deze kennis?
• nieuwe stakeholders zoeken
• onderbouwen van (sport en beweeg)beleid
• verantwoorden van investeringen in sport en
bewegen
• anderen overtuigen van de waarde van sport
en bewegen

Als 10% van de mensen die de
beweegnorm niet halen, dat wel
gaan doen, kan dit voor Nederland
een jaarlijkse waarde opleveren
van circa € 1,35 miljard.

ARBEID

Toename arbeidsproductiviteit
+ € 5.000 - 30.000
Afname ziekteverzuim
+ € 15.000 - 30.000

GEZONDHEID

Besparing zorgkosten
+ € 1.000 - 4.000
Toename kwaliteit van leven
+ € 10.000 - 30.000
Toename levensverwachting
+ € 500 - 3.000
Toename blessures
– € 500 - 1.000

SOCIAAL
Afname criminaliteit
+ € 50
Sociaal kapitaal
€ PM
Plezier
€ PM
Schooluitval
€ PM
Leerprestatie
€ PM

Voor de leeftijdsgroep 25 - 54 jaar is er in de opbrengsten weinig
verschil. Zie het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en
bewegen’

Op www.allesoversport.nl vind je een uitgebreider
artikel over ‘De sociaaleconomische waarde van
sporten en bewegen’. En een artikel met een
rekentool die laat zien wat dit in jouw gemeente
kan betekenen.
Vragen?
Dirk Schaars
dirk.schaars@kcsport.nl
06-31753720
Karin van der Maat
karin.vandermaat@kcsport.nl
06-31753724

Let op!
Bovenstaande bedragen zijn een indicatie. De kosten van sport en bewegen laten we hier buiten beschouwing. De bedragen gelden voor een gemiddelde
Nederlander. Sport- en beweegbeleid is vaak gericht op specifieke groepen hiervoor kunnen bedragen dus hoger of lager uitvallen. PM-posten: er zijn (zeer
waarschijnlijk) sociale opbrengsten maar onderzoek geeft (nog) geen eenduidig beeld hoe groot deze zijn. Toekomstige opbrengsten zijn ‘verdisconteerd’
naar 2017. Dit betekent dat hoe verder opbrengsten in de toekomst liggen (bijvoorbeeld toegenomen levensverwachting), hoe lager de waarde in 2017 is.
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