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SROI

De Social Return On Investment (SROI) is een manier om het maatschappelijk
rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken. Een SROI
boven de 1 zegt dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, dus dat de
investeringen maatschappelijke meerwaarde opleveren. Anders dan bij bijv.
een MKBA, waarbij de effecten van een specifieke interventie worden
gewaardeerd en de causale relatie tussen de interventie en effecten wordt
onderzocht, weegt de SROI alle kosten en opbrengsten in brede zin.

van sport en bewegen

De SROI in Nederland
De SROI van sport en bewegen in Nederland is 2,51. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,51x zo hoog als de kosten; alle investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op.
De opbrengsten zijn berekend op basis van het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet.

Kosten

€4,4 mld

Opbrengsten

€11,1 mld
+PM
Bedrijfsleven

Opbrengsten
2,51x hoger
dan kosten

Bevolking
Overheid
Zorgverzekeraars
(in mln €)

2.040
Contributies, entree, lidmaatschappen
Gezondheid:
- Levensverwachting
- Kwaliteit van leven
- Zorgkosten
- Blessures

1.180
Overheidsbestedingen

860

Arbeid:
- Ziekteverzuim
- Productiviteit

Sociaal:
- Criminaliteit
- Leerprestaties
- Sociaal kapitaal
- Plezier

Sportbenodigheden

340
Sponsoring (en overige verenigingsomzet)

5.450

5.610

PM

(in mln €)

Gemeentelijke verschillen
De SROI van sport en bewegen verschilt per gemeente. Gemeentelijke beleidskeuzes en externe factoren beïnvloeden sport- en beweeggedrag, daarmee dus ook de maatschappelijke opbrengsten en de SROI.
Vooral de mate van invloed van gemeentelijk beleid op sport- en beweeggedrag is onduidelijk.
Effect op sport- en beweeggedrag...
...negatief: sociaal-economische factoren
Migratie

Leeftijd

...onduidelijk: gemeentelijke bestedingen
Stedelijkheid

38%

Accommodaties

...positief: sociaal-economische factoren

Sportstimulering

Inkomen

Opleidingsniveau

52%

68%

2,51

3,40

Beweegrichtlijn per gemeente

1,60
SROI van sport en bewegen per gemeente

Gemiddelde

Beleidsrelevante trends
Uit een aantal case studies blijkt dat er meerdere trends zijn in sport en bewegen. Deze trends kunnen zowel kansen als bedreigingen vormen voor het beleidsdoel om meer mensen aan het sporten en
bewegen te krijgen en vormen overwegingen voor gemeentelijke sportambtenaren bij het vormgeven van beleid.

Verstedelijking

Renovatieopgave

Vergrijzing

Individualisering

Decentralisatie

Grote steden groeien snel.
Met impact op het accommodatiebeleid van zowel
grote als kleine steden.
Bijbouwen op dure grond
of juist afbouwen i.v.m. een
leegloop?

Er zijn veel oude sportaccommodaties uit de
jaren ’60 en ’70. Meerdere
gemeenten staan voor een
grote en dure renovatieopgave. Nu investeren of toch
beter uitstellen?

De bevolking vergrijst in
hoog tempo. 65+‘ers bewegen minder dan volwassenen, maar de opbrengst per
bewegende 65+’er is hoger.
Beleid meer op de groep
65+’ers richten?

Sporten in de buitenruimte
en ongeorganiseerd wordt
steeds populairder, deels ten
koste van verenigingssport.
Aandacht in beleid mee laten
verschuiven naar ongeorganiseerde sport?

Steeds meer overheidstaken
zijn decentraal belegd. Dit
gaat gepaard met een besparingsopgave, maar ook met
ruimte voor maatwerk. Kans
om effectiever stimuleringsbeleid te voeren?

