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// Jaarlijks actualiseert de NLsportraad het werkprogramma Stip op de horizon 
2018-2020.1 In dit meerjarige werkprogramma heeft de raad de visie 
neergezet. De advisering van de NLsportraad is gericht op het versterken van 
de betekenis van sport voor de samenleving en het vergroten van het 
rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een 
aansprekende evenementenagenda. 

In het werkprogramma heeft de NLsportraad drie programmalijnen vastgesteld waarin de 
verschillende adviezen thuishoren: 

Programmalijn 1
Sportevenementen op hoog niveau

Programmalijn 2
Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord

Programmalijn 3
Actuele vraagstukken 

De voorliggende publicatie bevat de actualisering van de activiteiten voor 2020 en vormt daarmee 
een bijlage bij het werkprogramma Stip op de horizon 2018-2020.

Actualisering werkprogramma

1     Werkprogramma NLsportraad2018-2020, Stip op de horizon. Zie: https://www.nederlandse- 
sportraad.nl/werkprogramma/documenten/jaarplannen/2017/09/13/stip-op-de-horizon
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Programmalijn 1 - Sportevenementen op hoog niveau

// Doel van deze adviezen is bij te 
dragen aan de ontwikkeling van grote 
sportevenementen. Enerzijds gaat 
het daarbij om het vergroten van 
het rendement en het verder 
professionaliseren van de organisatie. 
Anderzijds gaat het om het opbouwen 
van een ambitieus track record 
waarvoor draagvlak bestaat en 
samenwerking wordt aangegaan 
tussen private en publieke partijen. 

Advisering sportevenementen
Sinds 1 januari 2019 adviseert de NLsportraad, 
op verzoek van de minister van Medische Zorg 
en Sport, over subsidieaanvragen voor inter- 
nationaal aansprekende sportevenementen 
en evenementen in de buitencategorie. 

Voor de beoordeling heeft de NLsportraad een 
commissie ingericht met experts die de subsi-
dieaanvragen voor sportevenementen beoor-
delen. De experts gebruiken daarvoor de crite-
ria en werkwijze die de NLsportraad heeft 
ontwikkeld naar aanleiding van het aangepaste 
Beleidskader Sportevenementen 2019-2020.2 

Monitoring grote sportevenementen
In het rapport Nederland op de kaart heeft de 
NLsportraad 25 grote sport- 
evenementen geanalyseerd. In de  
periode 2018-2020 blijft de NLsportraad  
het rendement en de impact van grote sport- 
evenementen monitoren o.a. met evaluatie- 
gesprekken per evenement. Deze evenemen-
ten worden op vergelijkbare wijze gevolgd 
door steeds dezelfde vragenlijst te behande-
len, zodat kan worden bezien of er ontwikke-
lingen zijn. De analyse richt zich op internatio-
naal aansprekende sportevenementen die 
door het ministerie van VWS worden gesubsi-
dieerd. Daarnaast analyseert de NLsportraad 
ook internationaal aansprekende ‘hallmark’ 
evenementen die nog niet zijn meegenomen 
in het rapport Nederland op de kaart. 3

Omdat de NLsportraad ook de gegevens 
betrekt uit de verantwoording en evaluatie 
van grote sportevenementen, wordt een ana-
lyse circa een half jaar na de organisatie van 
een evenement uitgevoerd. Dat betekent dat 
in 2020 voornamelijk evenementen uit 2019 

2 Werkwijze en criteria beoordelingscommissie sportevenementen, zie:  
https://www.nederlandse-sportraad.nl/beoordelingscommissie-sportevenementen

3 Uit de startblokken, Werkprogramma 2017 van de Nederlandse Sportraad, bijlage 2
4 Position paper Integrity & Sport events: https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?
 file=6382&m=1459949012&action=file.download
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langs de lat worden gelegd zoals het WK 3x3 
basketbal, het EK rolstoelbasketbal en het WK 
handboogschieten. Daarnaast wordt een aantal 
nader te bepalen Hallmark4 evenementen 
bezocht. De NLsportraad publiceert de bevindin-
gen over de periode 2017-2019 in een analyse-
rapport in het voorjaar van 2020. 

Verkenning mega- en multisportevenementen
Als het organiserend vermogen van Nederland 
groot is, de ambities ver reiken en de internatio-
nale context gunstig is, dan speelt de vraag of 
Nederland niet ook in staat is om (internationale) 
mega- en multisportevenementen binnen te 
halen en te organiseren. De NLsportraad onder-
zoekt of en hoe dergelijke evenementen ook in 
Nederland kunnen worden gehouden. Het gaat 
om mega- en multisportevenementen die op 
basis van deelnemers, bezoekers, budget en 
mediawaarde vallen in een buitencategorie.5

Bij de ontwikkeling van een strategische agenda 
is de internationale context van groot belang, 
zoals de NLsportraad heeft geschetst in het 
advies Nederland evenementenland? 6 . De eisen 
van internationale sportfederaties en –organi- 
saties bepalen grotendeels of er een voor 
Nederland haalbare businesscase kan worden 
gedraaid. Sommige evenementen lijken daardoor 

bij voorbaat buiten bereik te liggen. Toch zijn er 
ook discussies gaande, waaronder bij het IOC, om 
de eisen zodanig te flexibiliseren dat evenemen-
ten ook in ‘kleine’ landen kunnen worden georga-
niseerd. De schaalgrootte van het organiserende 
land en de mogelijkheden voor regionale ontwik-
keling staan dan centraal. 

De raad heeft een eerste verkenning gedaan naar 
de eisen van internationale sportfederaties die 
mega- en mulitsportevenementen organiseren 
en de mate waarin flexibilisering mogelijk is. 
Daarnaast is een eerste afgebakende internatio-
nale benchmark uitgevoerd waarbij een aantal 
in Nederland georganiseerde evenementen zijn  
vergeleken met de organisatie van dezelfde  
evenementen in Europa.7 De NLsportraad werkt 
deze verkenningen verder uitwerken tot een 
advies na april 2020.

Beleidskader sportevenementen
De minister van Medische Zorg en Sport heeft de 
NLsportraad gevraagd welke toonaangevende 
sportevenementen hij zou kunnen ondersteunen. 
Naar aanleiding van deze adviesvraag heeft de 
NLsportraad aan de minister van Medische Zorg 
en Sport en de staatssecretaris van Economische 
Zaken begin 2019 een uitgewerkt advies gegeven 
over een strategische evenementenagenda op de 

lange termijn: Nederland evenementenland? 8

In Nederland evenementenland? doet de 
NLsportraad al een aantal aanbevelingen over 
een nieuwe beleidskader vanaf 2021. Naar aan-
leiding van dit advies en afhankelijk van de 
afspraken over sportevenementen in deel- 
akkoord 6 Topsport die inspireert van het nationaal 
sportakkoord, geeft de NLsportraad advies 
over de invulling van een nieuw beleidskader van 
het kabinet.

5  De NLsportraad denkt bij megaevenementen aan het 
WK Atletiek, het WK Zwemmen, de Wereldruiterspelen, 
Grand Prix Formule 1 races, het EK en WK Voetbal en bij multi-
sportevenementen aan de European Championships, de World 
Games, de Jeugd Olympische Spelen, Europese Olympische 
Spelen en de Olympische/Paralympische winter- en zomer- 
spelen. Ook neemt de NLsportraad in overweging grote ‘niet 
topsport’-evenementen te betrekken zoals de Universiade, 
Sport for All Games, Military World Games, de Invictus Games 
en de Company Sport Games.

6 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/  
nederland-evenementenland-advies-strategische-agenda-
en-beleidskader-sportevenementen

7  https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/
publicaties/2019/08/23/de-‘dutch-approach’-feit-of-fictie

8  https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/
nederland-evenementenland-advies-strategische-agenda-
en-beleidskader-sportevenementen
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Programmalijn 2 - Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord

// Doel van deze adviezen is dat sport 
een integraal onderdeel wordt van 
andere beleidsterreinen en dat de kansen 
van sport op deze terreinen – en 
daarmee voor de samenleving - optimaal 
worden benut. De NLsportraad draagt 
daarmee ook bij aan versterking van de 
interdepartementale en intersectorale 
samenwerking. 

Organisatie en financiering van sport
Op verzoek van de minister van Medische Zorg en 
Sport, mede namens de partners van het 
sportakkoord, geeft de NLsportraad advies over 
de toekomstbestendigheid van de sport in 
Nederland.9 In 2019 heeft de NLsportraad 
opdracht gegeven aan KPMG om met een 
brancherapport de totale organisatie en 
financiering van de sport in kaart te brengen.10

Verdieping deelthema’s toekomstbestendige 
sport
Het is goed mogelijk dat het advies over de 
organisatie en financiering van sport verdieping 
vraagt op deelthema’s. Dit kan zowel een 
afgebakend deel van de sportbranche betreffen 
(bijvoorbeeld topsport), een beleidsmaatregel 

(bijvoorbeeld innovatie), de context (bijvoorbeeld 
een internationale benchmark), een onderdeel 
van de organisatie van sport (bijvoorbeeld de 
governance) of van de financiering (bijvoorbeeld 
de opbrengsten uit kansspelen). In het geval van 
een advies over topsport stemt de raad de timing 
af met de Olympische cyclus en de uitvoering van 
deelakkoord 6 van het sportakkoord. Nadere 
prioriteiten worden bepaald na april 2020.

Verdieping nationaal sportakkoord en 
interdepartementale samenwerking 
De NLsportraad heeft met het advies Akkoord met 
ambitie geadviseerd om tot een interdeparte-
mentaal sportakkoord te komen.11

Inmiddels is het nationaal sportakkoord ontwik-
keld. De NLsportraad volgt de uitvoering daarvan 
en beziet of het relevant is om hierbij nog nader 
advies te geven. 
Voor het advies Akkoord met ambitie heeft de 
NLsportraad zich verdiept in de interdepartemen-
tale samenwerking tussen ministeries op het 
gebied van sport. In de praktijk blijkt de samen-
werking van sport met andere beleids- 
terreinen weerbarstig. De NLsportraad verdiept 
zich verder in de meest essentiële inhoudelijke 
raakvlakken uit het nationaal sportakkoord en 

beziet hoe de interdepartementale  
samenwerking op deze dossiers een  
impuls kan worden gegeven. De NLsportraad 
werkt advisering over interdepartementale  
samenwerking met sport na april 2020 verder uit.

9  https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documen-
ten/brieven/2019/03/25/adviesaanvraag-organisatie-en- 
financiering-in-de-sport

10 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/
organisatie-en-financiering-van-de-sport

11  https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/
akkoord-met-ambitie
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Programmalijn 3 - Actuele vraagstukken

// De resultaten van de adviezen over 
actuele vraagstukken dragen bij aan het 
vergroten van de impact van sport voor 
de samenleving of aan het oplossen van 
hardnekkige knelpunten in de sport. 

Sporten en bewegen voor kwetsbare groepen
In het nationaal sportakkoord is aandacht voor 
inclusief sporten en bewegen (deelakkoord 1), 
ofwel sporten voor mensen en doelgroepen 
waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat ze 
aan sport deelnemen. Er zijn verschillende  
doelgroepen waarvoor sporten en bewegen niet 
vanzelfsprekend is en waarvoor beleidsmaat- 
regelen nodig zijn. De NLsportraad verkent 
momenteel voor welke doelgroepen het relevant 
is om te adviseren: bijvoorbeeld ouderen, mensen 
met een chronische aandoening en/of (verstan-
delijke) handicap, mensen met een lage sociaal 
economische status. 

De NLsportraad verkent of en hoe deze doel- 
groepen in aanraking komen met sport- en 
beweegaanbod en of het aanbod voldoende is 
afgestemd op hun mogelijkheden en wensen. 
De NLsportraad levert hiervan een analyse op 
in het voorjaar van 2020.

Sport en integriteit – seksuele intimidatie in 
de sport
In december 2017 heeft de Commissie De Vries 
een onderzoeksrapport naar seksuele intimidatie 
in de sport gepubliceerd in opdracht van 
NOC*NSF. Dit onderzoek vond plaats naar 
aanleiding van een toenemend aantal meldingen 
van seksueel misbruik in de sport. In de 
afgelopen periode is de NLsportraad door diverse 
partijen geattendeerd op de problematiek maar 
ook op de manier waarop de problematiek nu 
wordt aangepakt. 

Eind 2020 start de NLsportraad met een advies 
waarin de raad reflecteert op de aanpak van sek-
suele intimidatie in de Nederlandse sport, mede 
in vergelijking met de aanpak die is gekozen in 
andere sectoren. Op basis van deze reflectie 
beoordeelt de NLsportraad de stand van zaken 
en geeft de NLsportraad advies over het vervolg. 

Sport en regelgeving
De NLsportraad wil een bijdrage leveren aan de 
vermindering van de regeldruk bij sport(evene-
menten). Het rapport van het adviescollege Actal 
(thans: ATR) over regeldruk bij evenementen 
wordt daarbij betrokken.12

12  Sectorscan evenementen en festivals (april 2017).  
Zie: http://www.actal.nl/adviezen/
evenementen-en-festivals-ervaren-te-veel-regeldruk 

http://www.actal.nl/adviezen/evenementen-en-festivals-ervaren-te-veel-regeldruk/
http://www.actal.nl/adviezen/evenementen-en-festivals-ervaren-te-veel-regeldruk/


Dit is een uitgave van de Nederlandse Sportraad
De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat zich richt op het versterken 
van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van 
sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda. 
Dat doet de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. 
De NLsportraad bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van Michael van Praag. 
Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en getoetst 
aan de praktijk, en daarmee praktisch uitvoerbaar.

Zie www.nederlandse-sportraad.nl
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