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Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische 

omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties 

kunnen leveren op het hoogste niveau in hun tak van sport.' 

 
 

Tweede carrièreperspectief topsporters 

 

75% van de topsporters is het er mee eens dat het carrièreperspectief van 

topsporters na hun actieve topsportloopbaan een belangrijk knelpunt is in 

Nederland. In 2011 was 63% van de topsporters het hier (helemaal) mee eens. 

Niemand gaat er van uit dat je ooit stopt met je sport. Er rust een beetje een 

taboe op.  

Talent CTO 

 

45% van de topsporters verwacht na de topsportloopbaan snel een baan te vinden 

die bij de opleiding en interesse past. In 2011 was 53% van de topsporters het 

hiermee eens, in 2008 65%. 

In 2015 geeft 44% van de topsporters aan na de topsportcarrière geen opleiding te 

gaan volgen. 37% van de topsporters geeft aan dit wel te gaan doen. 

Ik ben ook gestopt met mijn opleiding, heb 2 jaar HBO Bestuurskunde 

gedaan, maar dat werkte gewoon niet. Het is niet dat ik niet wilde maar ik 

zit bijvoorbeeld met een WK waardoor ik naar het buitenland moest. (..)Ik 

was erg lang bezig om te regelen dat ik vervangende opdrachten kon doen. 

Dat schoot niet op. Ik ga eerst kijken hoe het met mijn sport verder gaat en 

daarna kijk ik wel. 

Topsporter CTO 

Bij werkgevers heerst er wel een soort van koudwatervrees voor individuele 

sporters. Vanwege de karaktereigenschappen die ze zouden hebben.  

Technisch directeur 
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In 2015 zijn topsporters positiever dan in voorgaande jaren over de stelling dat de 

topsportloopbaan de latere carrièremogelijkheden zal verbeteren. In 2015 is 64% 

van de topsporters het hiermee (helemaal mee) eens, tegenover 55% in 2011 en 

53% in 2008. 

 

69% van de topsporters geeft aan dat zij het belangrijk vinden een zo hoog 

mogelijk opleidingsniveau te halen. 

 

44% van de topsporters geeft aan dat zij zich niet alleen op de topsportcarrière  

richten maar ook op het halen van een diploma. 

 

55% van de topsporters maakt zich wel eens zorgen over wat zij na hun 

topsportcarrière gaan doen. 

 

In 2015 geeft 26% van de topsporters aan dat er goede ondersteuning voor oud-

topsporters is in Nederland. 34% geeft aan dat dit niet zo is.  

 

Er zou nazorg voor oud-topsporters moeten worden opgestart, bijvoorbeeld 

door middel van een buddysysteem. Dit is vanuit de bond niet geregeld.  

Coach 

 

Je kunt zeker bezig zijn met je carrière na topsport. Het is echter wel een 

onderwerp van discussie. Ik kan geen knopen doorhakken over mijn 

toekomst omdat alles betreffende mijn sport (periode naar buitenland o.i.d.) 

nog niet bekend is. Het heeft echter geen negatieve invloed op mijn 

topsportcarrière. 

Topsporter CTO 
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Tweede carrièreperspectief oud-topsporters 

 

Ten opzichte van 2011 vinden meer oud-topsporters dat het maatschappelijk 

carrièreperspectief van topsporters na hun actieve topsportloopbaan een 

belangrijk knelpunt is. Ook vonden ze het vaker lastiger om te stoppen dan vooraf 

gedacht. Een grotere groep overweegt wel eens terug te keren, maar tegelijkertijd 

hebben minder oud-topsporters spijt dat ze gestopt zijn. 

 

Oud-topsporters geven in 2015 vaker aan dat ze het lastig vonden om hun 

topsportstatus te verliezen dan in 2011. Een grotere groep dan in de meting van 

2011 stopte noodgedwongen (bijv. door verlies status). 

Oud-topsporters hebben meer moeite dan in 2011 met het afscheid nemen van de 

topsport(identiteit) en een maatschappelijke carrière te starten, wellicht mede 

ingegeven door lastigere omstandigheden vanwege de economische crisis. 

De helft van de oud-topsporters verdient meer, maar ook vier op de tien verdienen 

minder dan tijdens hun topsportloopbaan; één op de drie heeft moeite financieel 

rond te komen. 

80% van de oud-topsporters wil in de toekomst (meer) werkzaam zijn in de sport. 
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Conclusie 

Het gedifferentieerd stipendium heeft geleid tot een groter gat tussen de 

financiële positie van sporters met een A-status en de gestopte topsporters die 

starten met een tweede carrière. De economische crisis van de afgelopen jaren kan 

mede geleid hebben tot een lastige situatie om werk te vinden na de 

topsportcarrière. 

 

Concrete adviezen 

 Besteed meer aandacht aan de transitie van oud-topsporters naar een tweede 

carrière.  

 De aandacht voor de tweede carrière dient onderdeel te zijn van zelfregulering 

door topsporters. Maak sporters hier al in de talentfase bewust van en maak de 

urgentie groter om gebruik te maken van de voorzieningen op dit gebied. 

 Besteed meer aandacht aan topsportleefstijl bij de opleiding van 

talenten.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

De 4-meting van het Topsportklimaat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF, met 

ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- 

en Organisatiewetenschap, in samenwerking met het Mulier Instituut.  

 

Universiteit Utrecht 

Prof. dr. Maarten van Bottenburg 

Bake Dijk, MA 

 

Mulier Instituut 

Dr. Agnes Elling 

Drs. Remko van den Dool 

Niels Reijgersberg, MSc 

 

Voor verdere informatie over de 4-meting van het Topsportklimaat kunt u contact 

opnemen met Bake Dijk via B.Dijk@uu.nl.  
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