
   

 

 

Geachte heer Tjeenk Willink, 

Met het oog op uw belangrijke opdracht in het kader van de totstandkoming van het regeerakkoord 

willen wij graag uw aandacht vestigen op de grote waarde van sport en bewegen bij de aanpak van de 

grote opgaves waar de Nederlandse samenleving in de komende jaren voor staat. 

In de eerste plaats zijn sport en bewegen essentieel voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. 

Slechts 50% van de Nederlanders haalt de beweegrichtlijnen en het percentage Nederlanders met 

overgewicht stijgt gestaag door. De coronapandemie heeft nog eens indringend duidelijk gemaakt dat 

een fitte en gezonde bevolking cruciaal is. Uit onderzoek blijkt dat de Corona crisis wat de 

sportdeelname betreft er voor gezorgd heeft dat de tweedeling vergroot is in de maatschappij en dat er 

extra inspanningen nodig zijn om deze groep weer mee te krijgen. Bovendien zorgt een gezondere 

bevolking in het algemeen voor een demping van de zorgkosten. Het is hoog tijd om fors op preventie 

door sport in te zetten en in sport te investeren.  

Ten tweede kan sport en bewegen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de sociale en mentale 

problemen in de Nederlandse samenleving. Sport kan door haar sterke sociale en verbindende 

karakter een essentiële rol spelen in het tegengaan van de sociale tweedeling en de toenemende 

eenzaamheid in onze samenleving. Bovendien kan sport bijdragen aan de kansengelijkheid voor alle 

kinderen en jongeren in Nederland. Samen genieten van sport en bewegen voor iedereen, als 

deelnemer, supporter of vrijwilliger, geeft een energie die haar gelijke niet kent. Sport is goed voor 

iedereen in onze samenleving. Niemand uitgezonderd.   

De return on investment van sport en bewegen is hoog. Elke geïnvesteerde euro levert minimaal 2,5 

euro op. Op termijn heeft investeren in sport een bewegen dan ook een positief effect op de 

overheidsfinanciën.  

 

 



 

In de bijlagen treft u een aantal concrete suggesties aan voor het rijksbeleid op het gebied van sport en 

bewegen.  

U zult begrijpen dat wij deze brief met bijlagen vanwege het belang dat wij aan de maatschappelijke 

betekenis van sport en bewegen hechten aan een aantal leden van het parlement zenden en op onze 

website publiceren.  

Wij wensen u veel succes met uw complexe opdracht in de komende weken.  

 

Met vriendelijke groet, 

NOC*NSF 

  

 

Anneke van Zanen-Nieberg    Gerard Dielessen 

Voorzitter      Algemeen Directeur 

 

 

Cc: fractievoorzitters en woordvoerders sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

 

Sport & Bewegen 2022-2025: Naar een Energiek en Gezond Nederland 

De coronacrisis heeft de Nederlandse samenleving op een ongekende manier geraakt. Tegelijkertijd is 

de onschatbare waarde van sport en bewegen indringend duidelijk geworden. Sport en bewegen geven 

betekenis aan het leven, zorgen voor vriendschappen en gelijkheid, voorkomen welvaartsziektes en 

helpen het immuunsysteem om virussen te lijf te gaan.  

Er zal, meer dan ooit, gebouwd moeten worden aan de gezondheid, vitaliteit en weerbaarheid van de 

Nederlander. En daar zijn serieuze stappen vanuit de Rijksoverheid voor nodig. Het is nu, of nooit! Zie 

ook de oproep van onder andere Professor Erik Scherder, Joop Alberda en Anneke van Zanen-Nieberg 

tijdens het verkiezingsdebat: preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen, op 4 maart. 
Interdepartementaal optrekken zoals in ‘Bewegen is het nieuwe normaal’, is daarbij essentieel. Elke in 

sport en bewegen geïnvesteerde euro levert bovendien een maatschappelijk rendement op van 

minimaal 2,5 euro. Er wordt namelijk stevig bespaard op voorkombare maatschappelijke kosten, de 

kwaliteit van leven neemt fors toe en de arbeidsproductiviteit stijgt.  

Namens de sportbonden en andere sportpartners vraagt NOC*NSF aan de informateur en de 

onderhandelaars om sport en bewegen een prominente plek te geven in het regeerakkoord waarbij wij 

specifiek aandacht vragen voor de volgende punten: 

• Investeer in de professionalisering van sportverenigingen zodat veel meer mensen samen kunnen 

gaan genieten van sporten en bewegen. Deze professionals worden ingezet om het bestuurlijk kader 

te ontzorgen, trainers en coaches te begeleiden, vrijwilligers te ondersteunen, verbinding te leggen 

met de lokale zorg-, welzijn-, onderwijs-, en kinderopvanginstellingen, een veilig sportklimaat te 

creëren en/of (jeugdige) sporters uit kwetsbare doelgroepen te begeleiden. Per sportvereniging 

vragen wij gemiddeld 2 dagen per week een professional. Die exacte inzet per vereniging is 

afhankelijk van het aantal leden en de uitdagingen in de (omliggende) wijk(en). Totaal 10.000 extra 

fte. Een banenplan voor jonge mensen waarbij een optimale mix van professionals en vrijwilligers 

zorgt voor een maximaal en tegelijkertijd zeer efficiënt effect op de gezondheid, weerbaarheid en 

inclusie van mensen in lokale gemeenschappen. 

• Investeer in de warme toeleiding van kwetsbare doelgroepen naar sportclubs¹. 6.000 extra 

professionals in zorg en welzijn kunnen in de komende vier jaar vier miljoen extra mensen begeleiden 

naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen én zorgen voor een warme overdracht naar 

sportclubs¹ om de gezonde leefstijl daarna te kunnen bestendigen.  

• Geef sport, bewegen en lichamelijke opvoeding een prominente plek in de vorming van 

dagarrangementen, verlengde schooldagen en integrale kindcentra zodat alle basisschoolkinderen en 

de jeugd in het voortgezet onderwijs en het MBO, minimaal één uur per dag, alle dagen in de week, 

begeleid sporten en bewegen. In intersectorale samenwerking met lokale sportclubs. De 

bewegingsarmoede wordt hiermee een halt toegeroepen en de breed motorische vaardigheden 

nemen toe. Talenten krijgen een betere kans om tot wasdom te komen.  

• Zet, in samenwerking met medeoverheden in op verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, op 

kwalitatief uitstekende en duurzame sportruimtes én op het beweeg- en sportvriendelijker inrichten 

van de openbare ruimte.   

• Blijf investeren in mondiaal presterende topsportprogramma’s zodat Nederlanders structureel 

worden geïnspireerd door unieke topsportprestaties van landgenoten. Besteed daarbij extra 

aandacht aan het beroep van topsporter en alles wat daarbij komt kijken, de maatschappelijke 

waarde van topsport, professionalisering van topsportkader en de topsportaccommodatie 

infrastructuur. Medeoverheden zijn bij dit laatste een belangrijke partner.  

https://www.youtube.com/watch?v=J5LrLL1I9Ao&t=4s


• Faciliteer het organiseren van inspirerende (multi-)topsportevenementen in Nederland, met behulp 

van innovatieve concepten. Daarmee zetten we Nederland mondiaal toonaangevend op de kaart. 

• Zorg voor een maatschappelijk loterijstelsel, waarbij de afdrachten van loterijen aan goede doelen en 

sport als eerste pijler in de huidige wetgeving worden verankerd. Zorg er daarbij voor dat wijzigingen 

in het stelsel geen negatieve gevolgen hebben voor de afdrachten aan goede doelen en sport. Met deze 

bijdragen kan de sportsector zelfstandig haar fundament versterken en zich daarbij onder meer 

richten op verdere professionalisering en het versterken van veilige sport in al haar facetten. 

• Trek voor de bovenstaande investering structureel ruim 1 miljard euro extra per jaar uit (met een 

maatschappelijk rendement van 2,5 miljard euro). Oplopend van 400 miljoen in 2022 tot 1,275 

miljard in 2025 (zie bijlage). Onderzoek tevens of een sportwet, boven op het verankeren van sport en 

bewegen binnen andere relevante wetgeving zoals de wet publieke gezondheid en de onderwijswet, 

hiertoe meerwaarde biedt.. 

¹ sportclubs: sportverenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders. 

Bovenstaande punten genieten een breed maatschappelijk draagvlak. Dat is onder meer tot uiting 

gekomen in drie manifesten: Inclusie en Participatie, Vitaliteit en gezonde leefstijl en Een Sportieve 

Gezonde Generatie, het is nu of nooit!  gesteund door een groot aantal maatschappelijke partners 

vanuit de zorg-, welzijns-, onderwijs-, kinderopvang-, evenementen-, en de sport- en beweegsector. 

Gezamenlijk binden zij via hun (leden)achterbannen het overgrote deel van de Nederlandse 

samenleving. Voor meer informatie verwijs ik u naar: met sport en bewegen naar een energiek en 

gezond Nederland! In bijlage 2 treft u ons voorstel voor de Rijksagenda (extra investeringen en 

wetgeving) aan. 

  

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/09/nocstarnsf-ondertekent-manifesten-voor-vitaliteit-en-gezonde-leefstijl-en-voor-inclusie-en-participatie
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/09/nocstarnsf-ondertekent-manifesten-voor-vitaliteit-en-gezonde-leefstijl-en-voor-inclusie-en-participatie
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/samenwerking-om-sportieve-gezonde-generatie-hoog-op-de-politieke-agenda-te-zetten
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/samenwerking-om-sportieve-gezonde-generatie-hoog-op-de-politieke-agenda-te-zetten
https://nocnsf.nl/media/2594/nocnsf-met-sport-en-bewegen-naar-een-energiek-en-gezond-nederland.pdf
https://nocnsf.nl/media/2594/nocnsf-met-sport-en-bewegen-naar-een-energiek-en-gezond-nederland.pdf


Bijlage 2 

 

Rijksagenda (wetgeving en extra investeringen (in miljoenen euro’s): 

 

 Ministerie 2022 2023 2024 2025 

Professionalisering sportclubs VWS 200 300 400 500 

Leefstijlcoaches/zorgprofessionals VWS 100 200 250 300 

Gezonde Sportieve Generatie / 
integrale kindcentra met sport en 
bewegen 

OCW/SZW/VWS 10 40 160 275 

 OCW/SZW Wetgeving Wetgeving   

Sportaccommodaties en -ruimte VWS/I&W/BZK 60 100 110 125 

Topsportprogramma’s VWS 10 15 20 25 

Multi- topsportevenementen VWS/EZK 20 30 40 50 

Loterijstelsel J&V Wetgeving    

Sportwet VWS Wetgeving Wetgeving Wetgeving Wetgeving 

Totaal  400 685 980 1275 


