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De beleidsdoorlichting Sport 2011-2016 zoals geschreven door het bureau AEF in opdracht van het
ministerie van VWS is door ondergetekende beoordeeld en daarvan wordt hieronder verslag gedaan.
Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op het proces, de werkwijze in het rapport, deuitkomsten en
de beoordeling van het geheel.
Proces

Gedurende het proces van het onderzoek door AEF is devoortgang en werkwijze continu gevolgd
door en besproken in een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het sportveid en door
een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries. Beide begeleidende
commissies werdenvoorgezeten door ondergetekende enzijn gedurende hetproces van

beleidsdoorlichting zeskeerbij elkaargekomen om devoortgang vanderapportage endeinhoudvan
de afzonderlijke hoofdstukken te bespreken.

Deklankbor^groep bestonduitvertegenwoordigers vanhetMulier Instituut, hetKenniscentmm Sport,
het SCP,hetRIVM, deHogeschool vanAmsterdam, NOC*NSF, deVSG, deAtletencommissie van
NOC*NSFen de directie SportvanhetministerievanVWS.

Debegeleidingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financien, het
ministerievanOCW,hetministerievan VeiligheidenJustitieenhet ministerievanVWS.

Ditproces, datinalleopenheidplaatsvond enwaarindebelangrijkste actoreninhetsportbeleid waren
betrokken, heeftertoebijgedragendathetonderzoeksproces voortvarend verliep endathetonderzoek
zelfeen zocompleet alsmogelijk beeld kongeven vanhetsportbeleid van deafgelopen zesjaar.
Gedurendehetproces heeftookeenveldconsultatie overhetsportbeleidplaatsgevonden, met

vertegenwoordigers van gemeenten, sportbonden en andere betrokkenenm hetbeleidsveld.
Werkwijze

Inelkvandehoofdstukkenvanditrapportwordthelderbeschrevenwathetministerieinvesteertin

fmanciele middelen, welke activiteiten daarmee mogelijk warden enwelke doelen (output, outcomes
en impact voor de samenleving) het Rijk daarmee beoogt te bewerkstelligen. Ook warden de
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uitkomstenvanevaluatiesophetterreinvansportin aldezeactiviteitenbeschrevenvoorzover
resultaten bekend zijn uit bestaand onderzoek.

Deonderzoekerszijnvoor elkdeelterreinnagegaanwateruitbestaandonderzoekbekendis overde

activiteiten, deoutput, deoutcomes endeimpact. Uithetrapportblijkt datopdeelterreinen nietaltijd

hetnoodzakelijke onderzoek beschikbaar is om onderbouwde uitspraken te doen over de
doeltreffendheiden doelmatigheidvanhetbeleid.

Met name over dedoelmatigheid van deuitgaven voor het sportbeleid is geentot zeerweinig
onderzoekverricht. Hetbeleidkenteenaantalveronderstellingen, namelijk datdeuitgavenvande

Rijksoverheideeninitierendeffectbewerkstelligeneneenhefboomeffectveroorzakenwaardoor
andereactoreninhetsportbeleidmeerbereidwordenookin dieactiviteitente investerenendaarmee

hetrendement vandeinvesteringen doordeRijksoverheid verhogen. Ditisbijvoorbeeld in de
breedtesport te zien in het subsidieren van buursportcoaches, waarbij gemeenten het merendeel van de

kosten dragen, nadat deRijksoverheid eendeel van de financiering voor haarrekening heeft genomen.
Toch is nog onduidelijk ofdie investeringen door gemeenten daadwerkelijk door het beleid van de
Rijksoverheid tot stand zijn gekomen. Dat geldt evenzo voor het topsportbeleid waarin wordt

verondersteld datdedoelenmedebereiktzijndoorinzetvanhetRijk, maarwaarbij decausalerelatie

nietdoorevaluatieonderzoekwordtondersteund.Datbetekentnietdatdiecausalerelatieernietis.

maarweldatonderzoekdaamaarontbreekt. Slechtsvoor enkeleterreinen zoalssportveiligheid en

integriteit kangesteld warden dathetbeleid doeltreffend is, bijvoorbeeld als menhet criterium
hanteert datNederland daarmee aan intemationale verplichtingen voldoet.

Voorandereonderdelenvanhetsportbeleidishetbestaandeevaluatieonderzoekwaaroverin deze
beleidsdooriichting wordt gerapporteerd, vaak gebaseerd op surveyonderzoek waarin detevredenheid
met bestaande voorzieningen enfaciliteiten wordt gemeten. Datis'echter onvoldoende omte kunnen

concluderentotdoeltreffendendoelmatigbeleid.Metnameoverdedoelmatigheidvanhetsportbeleid

is nog veel onbekend. Ten aanzien van de doeltreffendheid is wel enige, maar ook onvoldoende
infonnatie bekend. Dat wordt in dit rapport adequaat gerapporteerd.

Nubestaan ermodeme evaluatiemethodieken die stellen dathet voldoende is voor het concluderen

vandedoeltreffendheidalsduidelykgemaaktkanwardendatdebeleidstheoriedietengrondslagligt

aanhetbeleiddeugt. Ookhetministerie vanFinancienvereist eendergelijke reconstmctie. Die
beleidstheorieen zijnindeachtereenvolgende hoofdstukken danookmtgebreid inschema's
weergegeven. Deinherente logicavandiebeleidstheorieen endeveronderstellingen daaronder, doen

vermoedendatergesprokenkanwardenvandoeltreffend endoelmatigbeleiden'volgens sommige
wetenschappersis datvoldoendeom ooktot dieconclusiete komen.
Uitkomsten

Allereerst valt op dat het sportbeleid van het ministerie van VWS een relatiefklein beleidsterrein

betreftm termenvangeinvesteerdemiddelen.Figuur7 inhoofdstuk3 geeftditadequaatweer.Het
overgrote deelvan deinvesteringen opsportgebied wordt gedaanopdecentraal niveauendoorprivate
huishoudens.NietteminzijndeambitiesvandeRijksoverheid ophetsportterrein groottenoemen.Het

gaatdanomhetbereikenvanhetdoelvaneensportieve samenleving waariniedereenkankiezenvoor
eengezonde enactieve leefstijl eneenTop-10 klassering topsport enparalympische sport,
ondersteund door een beleid gericht op kennis en innovatie die debasis moeten vormen voor

voortdurendeontwikkelingvanbeleidvansportorganisaties,hetRijkenanderefinanciersomzogoed

mogelijk aandehoofddoelstellingen tekunnenvoldoen, alsmede dooreenbeleidgericht opeerlijke,
veilige en gezonde sport.
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Voorwatbetreft dehoofddoelenkanergeentwijfel overbestaandatersprakeisvaneengrotemate
van succes vanhet sportbeleid. InEuropees vergelijkend perspectiefhoort Nederland tot detop in
tennen van hetpercentage van debevolking datdaadwerkelijk sport enbeweegt, enook quatopsport

hebbendeafgelopenolympische enparalympische spelenlatenziendatNederiandtotdetop-10
behoortzoalsbeoogtin het overheidsbeleid.

Datgezegdhebbende zoude conclusie kunnen zijn dathet sportbeleid daarmee automatisch als
doeltreffend endoelmatig kanwarden gezien. Immers, als de doelen warden bereikt met eenminimum

aanmiddelen lijkt er alle reden voor zulk eenpositieve conclusie. Toch blijkt uit ditrapport datdeze

conclusie niet zondermeer kanwarden getrokken, simpelweg omdat vaak evaluatieonderzoek
ontbreekt dat die conclusie zou kunnen ondersteunen.

Hetontbreken vanempirisch onderzoekopbasiswaarvanuitsprakenkunnenwardengedaanoverde
doelmatigheid endoeltreffendheid vanRijksbeleid ophetterrein vansport is niette wyten aande
schrijvers vandezebeleidsdoorlichting. Integendeel, zij leggendezelacuneadequaatbloot. Delacune
lijkt eengevolg van keuzes in het sportbeleid ende context waarin datbeleid wordt ontwikkeld.

Enerzijds zijn erhoge ambities diesteeds uitgebreider warden door incidenten - bijvoorbeeld t.a.v.
integriteit enveiligheid indesport anderzijds is sprakevaneencomplex beleidsveld meteengroot
networkvanactoren, waarinhetRijk eenrelatiefgeringe rol speelt. Ookisheteengedecentraliseerd
beleidsveld, waarin derol vangemeenten vele malen belangrijker is dandievanhe'tRijk.
Beoordeling

Concluderend kandanooknietandersdanwardengesteld dathethiereenadequate rapportage betreft

vaneenbeleidsterrein datalssuccesvol kanwardengetypeerd, maarwaarbij nogveel onderzoek

noodzakelijk is om aante tonen dat dit succes op alle deelterreinen een direct danwel indirect effect is
van wat de Rijksoverheidhierin investeert.

Debeoordelingvan hetproces vanbeleidsdooriichting, van dewerkwijze van deonderzoekers, van de

uitkomsten zoalsgepresenteerd inditrapport, envandeargumentatieonderdebevindingenen
conclusies, is daarmee positief.

Prof. dr. M. S. de Vries

HoogleraarBestuurskunde

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit

