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• Dit blok bestaat uit twee presentaties.

• Karin van der Maat van het Kenniscentrum sport en bewegen gaat in op  
social return of investment SROI.

• André de Jeu van de Vereniging sport en bewegen gaat in op welke
acties u als gemeente kunt nemen om uw inwoners te stimuleren om te
gaan sporten en bewegen.



De maatschappelijke en economische 
waarde van sport en bewegen

Karin van der Maat

18 mei 2020



Kenniscentrum Sport & Bewegen

• Toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis

• 6 prioritaire thema’s:
– Fit en gezond

– Sociaal veilig sporten

– Meedoen door sporten en bewegen

– Waarde van sport en bewegen

– Topsport topics

– Vaardig in bewegen

• O.a. door middel van advies, instrumenten, artikelen AOS,  
interventiedatabase, sportsubsidiedatabase, netwerk, kennisbank sport en 
bewegen

• Ede, 50 medewerkers

https://tools.kenniscentrumsport.nl/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/
https://www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/sportsubsidie-database/
https://www.kenniscentrumsport.nl/kennisbank-sport-en-bewegen/


Lokaal sport en bewegen bevorderen

Stappen die kunnen helpen:

• Inzichtelijk maken wat je bereikt met de inzet op sport en bewegen en 
belang van lokaal beleid vaststellen (cijfers en feiten over sport en bewegen, 
landelijke kaders)

• Aandachtspunten, lokale problemen en mogelijkheden inventariseren 
(integrale aanpak: zet in op meerdere pijlers)

• Haalbare en meetbaar doelen formuleren (gemeenschappelijke belangen)

• Voldoende capaciteit en budget vrijmaken

• Interventies van goede kwaliteit kiezen

• Samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren

• Monitoring en evaluatie

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/leefstijlthemas/sport-en-bewegen/een-integrale-aanpak


Programma

Waarde van sport en bewegen

• Bewezen effecten

• Uit te drukken in euro’s?

• Toepassingen:

– Beker

– SROI van sport en bewegen

• Tips



Waarde van sport

Wat bereik je met de inzet van sport en 
bewegen?

BEWEZEN EFFECTEN



Bailey et al. 2013

Human Capital Model



















Waarde van sport

Uit te drukken in euro’s?





Sociaaleconomische waarde van sport & bewegen
(25-54 jarige)



Wie profiteert?

• Individu

• Werkgevers

• Rijksoverheid

• Zorgverzekeraars

• Gemeenten

• Maatschappij



Mitsen en maren

• Indicatie van economische waarde

• Contante waarde

• Effecten van sporten én bewegen

• De kosten zijn buiten beschouwing gelaten

• Gemiddelde Nederlander (ipv specifieke doelgroep)

• Omgekeerde causaliteit 



Waarde van sport

Uit te drukken in euro’s?

• Toepassing > beker



Gemeentelijke berekening 
(concept!)

Krijg je bijvoorbeeld 10% van de inactieven 
duurzaam in beweging, dan levert dit het 
volgende op aan maatschappelijke waarde per 
jaar:

‘BV Apeldoorn’ 8,66 miljoen 
euro



Ervaringen





Waarde van sport

Uit te drukken in euro’s?

• Toepassing > Social Return on Investment 
(SROI)



Ontwikkelingen UK bruikbaar in Nederland?



Opdracht Rebel Group en Mulier Instituut

• Breng de ‘Social Return on Investment’ (SROI) van sport en bewegen in 
Nederland zo goed mogelijk in kaart

• Leg het voorwerk van Ecorys (de sociaaleconomische waarde van sport en 
bewegen) naast de kosten 

• Bouw een instrument dat de geschatte SROI per gemeente berekent en 
daarbij rekening houdt met lokale verschillen

Antwoord op de vraag: leveren de investeringen in sport en bewegen 
maatschappelijke meerwaarde op?



Waarom een SROI van sport en bewegen?

Vanuit sport willen we kunnen …

• … onderbouwen van het gemeentelijke beleid op het gebied van sport en 
bewegen

• … verantwoorden van uitgaven aan sport en bewegen aan de politiek en 
burgers

• … overtuigen interne stakeholders van het nut van uitgaven aan sport en 
bewegen

• … lobbyen met externe stakeholders over investeringen in sport en bewegen

• … optimaliseren van gemeentelijk sportbeleid door kennisgedreven beleid te 
voeren

En een (positieve) SROI helpt daar deels bij



Afbakening onderzoek

Input Throughput Output Outcome

Netto gemeentelijke 
sportuitgaven (gemeenten)

Overige inkomsten 
vereniging (bedrijven e.a.)

Contributies (sporters)

Commercieel sportaanbod, 
w.o. fitness (sporters) 

Financiële ondersteuning 
bonden (NOC-NSF)

Rijksbijdrage (overheid)

Sportaccommodatiebeleid

Sportstimuleringsbeleid

Sport- en beweeggedrag 
(beweegrichtlijn)

Gezondheid: Hartziekten, 
beroertes, kanker (fysiek) 
dementie (geestelijk), etc.

Sociaal:
(Jeugd)criminaliteit, geluk, 

eenzaamheid, onderwijs

Arbeid:
Arbeidsproductiviteit, 

ziekteverzuimSociale omgeving: bijv. 
leeftijd, inkomen, opleiding

Fysieke omgeving: bijv. 
strand, bos

Sportartikelen (sporters)

Les- en entree zwembaden 
(sporters)



Data voor berekening

Input

Gemeentelijke sportbegroting (CBS IV3-staten)

Bestedingen Rijk en NOC*NSF, contributies, sportbenodigdheden, 
bestedingen fitness en zwembaden

Expert judgement: bijv. opslag voor sponsorinkomsten bovenop 
contributies

Gemeentelijke begrotingen voor participatie, onderwijshuisvesting en 
openbare ruimte

N.v.t. Denk aan kosten accommodaties in gemeentelijke vastgoedbegroting 
of kosten topsport in sportbegroting

Gezondheidsmonitor 2016

Ecorys-onderzoek in opdracht van Kenniscentrum Sport

Databronnen

Kosten van gemeente voor sport en 
bewegen

Kosten van diverse partijen voor sport 
en bewegen, niet per gemeente

Bekende (niet beleidsmatige) ‘witte 
vlekken’ in de data

Onbekende ‘witte vlekken’ in de data

Bekende (beleidsmatige) ‘witte 
vlekken’ in de data

Beweegrichtlijn per gemeente

Opbrengst per sportende/bewegende 
inwoner

1

2

3

4

5

1

2



Uitkomsten Nederland – SROI = 2,51



Verschillen tussen gemeenten

Gemeentelijke 
bestedingen per 
inwoner (euro, 
2017 óf ‘12-’17)

3

268

39

95

Gemiddelde 

NL: 66 euro

SROI

1,60

3,40

2,13

2,87

Gemiddelde 

NL: 2,51

Beweegrichtlijn 
(2016)

36%

68%

43%

57%

Gemiddelde 

NL: 52%

min

max

80% van 

gemeenten



Dashboard



De SROI als beleidsinstrument

Wat doet het (nog) niet?

• Het is een schatting van de SROI, maar nog met een vrij kleine ‘s’

• Geen antwoord op de vraag “Wat levert een extra gemeentelijke euro op?” 
(of: waar moet ik in investeren?)

• Uitgestelde effecten meewegen; het is de SROI van een enkel jaar

Wat doet het al wel?

• Verschillen in SROI’s van gemeenten verklaren levert inzichten op

• Het neemt ons verder weg van het onderbuikgevoel en dichterbij de 
wetenschappelijke onderbouwing



Tot slot

• Bailey: goede bron voor effecten van sport en bewegen

• Ecorys rapportage en SROI geven richting:
– Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde

• Vooral op conto van arbeid en gezondheid, sociale waarde vaak nog 
onbekend  

• Diverse partijen/personen profiteren

• Rekenen aan waarde van sport en bewegen is complex, echter instrumenten 
kunnen helpen bij denken in sport als middel, kosten en baten 



Tips

• Denk in opbrengsten en maatschappelijke effecten

– Op welke thema’s of waarden kun je iets betekenen?

• Stel vast hoever je wilt/kunt gaan

– Sport als middel; wat kun je brengen?

• Verplaats je in potentiële partners en bereid je voor

– Voor wie is dit interessant?

– Wat zijn hun doelstellingen?

– Waar worden zij op afgerekend?

– Waar liggen belangen?

• Maak bijvoorbeeld een belangenkaart

– Benut deze presentatie, experts, verhalen & cijfers



Meer weten?

Neem contact op met Kenniscentrum Sport & Bewegen

karin.vandermaat@kenniscentrumsportenbewegen.nl

mailto:karin.vandermaat@kenniscentrumsportenbewegen.nl


Q&A 
• Welke leeftijdscategorie wordt er gehanteerd en waarom? Is er ook iets bekend over de opbrengst bij 

jongeren?

• Er is informatie bekend over jongeren. Daar hebben we ook een taartdiagram van. Het Social Return On 
Investment onderzoek richtte zich wel op de baten voor de categorie 24-54.

• Welke gevolgen heeft corona op dit plaatje?

• Die inzichten hebben we nog niet. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar sportrichtlijnen etc. 
Mondjesmaat komt er wat naar buiten. Weet dat we hier naar kijken.

• Is er ook gekeken naar sociale factoren die van invloed zijn op de baten? Bijvoorbeeld sociale 
achtergrond.
Dit is gebaseerd op een gemiddelde Nederlander. Dat is een vaag begrip. We kijken hoe specifiek we dit 
kunnen toepassen op doelgroep niveau.

• Wanneer en hoe krijgen gemeenten toegang tot de SROI ratio op lokaal niveau en zijn daar kosten 
aan verbonden?

• We hopen begin juni het dashboard online te kunnen zetten. Alle basisdata is dan beschikbaar.
Als je hem op peergroup-niveau wil vergelijken zit daar een kleine vergoeding aan vast. 



In het webinar gedeelde links

• https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/bewegen

• https://www.allesoversport.nl/artikel/beweegrichtlijnen-0-4-jaar-wat-zeggen-buitenlandse-richtlijnen/

• https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/bewegen

• https://www.allesoversport.nl/artikel/deelakkoord-vaardig-in-bewegen-vraagt-concrete-implementatie/

• https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/wat-werkt-dossiers/wat-werkt-ouderen-en-bewegen

• www.beteroud.nl

• https://sportsupport.nl/wp-content/uploads/2020/05/beweegposter.pdf

• https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/bewegen-en-sporten

https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/bewegen
https://www.allesoversport.nl/artikel/beweegrichtlijnen-0-4-jaar-wat-zeggen-buitenlandse-richtlijnen/
https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/bewegen
https://www.allesoversport.nl/artikel/deelakkoord-vaardig-in-bewegen-vraagt-concrete-implementatie/
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/wat-werkt-dossiers/wat-werkt-ouderen-en-bewegen
http://www.beteroud.nl/
https://sportsupport.nl/wp-content/uploads/2020/05/beweegposter.pdf
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/bewegen-en-sporten


Gezondheidsbeleid
& sport en bewegen

..

VNG Webinar 18 mei 2020



Sport policy in the Netherlands

Kenniscentrum Sport en Bewegen

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=8066&m=1504178411&action=file.download








In het Trendscenario stijgt de levensverwachting bij geboorte tussen 2015 en 2040 van ruim 81 naar 
bijna 86 jaar. Dit betekent dat we er de komende 25 jaar gemiddeld ruim een dag per week bij krijgen. 

Dit is ongeveer gelijk aan de groei van de levensverwachting in de afgelopen 25 jaar.

Ook in de toekomst leven vrouwen langer dan mannen. In de afgelopen 25 jaar groeide de 
levensverwachting bij mannen harder dan bij vrouwen. In de komende 25 jaar groeit deze bij mannen en 
vrouwen even hard. Het absolute verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen is nu 3,4 jaar 

en dit blijft in het Trendscenario nagenoeg gelijk tot 2040.







1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale aanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport inspireert

Thema’s

dinsdag 26 mei 2020
50

https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/

Het Nationaal Sportakkoord
Sport verenigt Nederland

https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/


Link kaartje

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt


Inclusieve sport en gezondheid



Inclusieve sport en gezondheid



GWWingenieurs- gem. Rheden

Van jongs af aan bewegen en gezond

https://rheden4globalgoals.nl/wp-content/uploads/2019/06/GG-op-schoolpleinen.pdf


Gezonde sportieve omgeving



Life events

Vitale aanbieders & positieve sportcultuur



Innovatie en genieten van sport 
Bron: zorgvannu.nl 

https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/een-zorgrobot-die-activeert-en-motiveert


Sport, bewegen en gezondheid in tijden van corona

@scuderiaferrari

https://www.instagram.com/scuderiaferrari/


Gezondheidsbeleid
& sport en bewegen

Bedankt voor je aandacht
..

VNG Webinar 18 mei 2020
Unesco – ICCAR
https://www.coronactive.eu/

https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar


Q&A 

• Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen (tot 4 jaar) sporten en bewegen?

• Dat is vooral spelen op die leeftijd. Het zwembad is een plek waar kinderen al jong komen. Er zijn niet veel 
bewezen interventies. Beweegkriebels is er een van. Er wordt goed gekeken hoe je van 0-17 beweeg en 
spelvormen kan toepassen. Het komt ook terug in de beweegvaardigheidspijler van de Sportakkoorden.

• Corona raakt ook groepen met een lage sociaal economische status. Hoe zou je vanuit sport en 
bewegen hier een positieve bijdrage kunnen leveren?

• Hier is een ketenaanpak voor nodig. Toegang tot de sportfaciliteiten is hierbij belangrijk. Aanbieders moeten 
mee helpen in welke vorm dan ook om die groepen aan het sporten te krijgen. We hebben daar niet nog niet 
veel bewijs voor, maar lage SES groepen hebben slechtere leefgewoontes, Vaak is dit noodgedwongen. De 
vraag is of we wel op de goede plek kijken. Het is niet zo dat ze niet weten dat sportverenigingen bestaan. 
Gemeenten moeten daar financieel op investeren.



In het webinar gedeelde links

• https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/bewegen

• https://www.allesoversport.nl/artikel/beweegrichtlijnen-0-4-jaar-wat-zeggen-buitenlandse-richtlijnen/

• https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/bewegen

• https://www.allesoversport.nl/artikel/deelakkoord-vaardig-in-bewegen-vraagt-concrete-implementatie/

• https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/wat-werkt-dossiers/wat-werkt-ouderen-en-bewegen

• www.beteroud.nl

• https://sportsupport.nl/wp-content/uploads/2020/05/beweegposter.pdf

• https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/bewegen-en-sporten

https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus/bewegen
https://www.allesoversport.nl/artikel/beweegrichtlijnen-0-4-jaar-wat-zeggen-buitenlandse-richtlijnen/
https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/bewegen
https://www.allesoversport.nl/artikel/deelakkoord-vaardig-in-bewegen-vraagt-concrete-implementatie/
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/wat-werkt-dossiers/wat-werkt-ouderen-en-bewegen
http://www.beteroud.nl/
https://sportsupport.nl/wp-content/uploads/2020/05/beweegposter.pdf
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/bewegen-en-sporten

