
Zijn sportliefhebbers ook 
cultuurliefhebbers?

Hebben sporters wat met cultuur, en andersom? 
Ofwel: in hoeverre gaat het bij liefhebbers van sport 
en liefhebbers van cultuur over dezelfde personen?
Bijna de helft van de bevolking (48%) brengt min-
stens één keer per jaar een bezoek aan sport en aan 
cultuur. Bij toeval is ook 48% minstens één keer per 
jaar beoefenaar van zowel sport als cultuur.
Minder mensen geven regelmatig uiting aan hun 
interesse in sport én cultuur. Een derde van de 
bevolking beoefent minstens twaalf keer per jaar 
zowel sport als cultuur, terwijl slechts een tiende 
van de bevolking intensief zowel cultuuruitingen als 
sportwedstrijden bezoekt.
Hoewel sport en cultuur elkaar op individueel 
niveau niet uitsluiten, zeker niet incidenteel, gaan ze 
dus ook niet heel duidelijk hand-in-hand. Voor zover 
dat wel het geval is, geldt dat vooral  voor beoefe-
ning: een derde van de bevolking beoefent minstens 
twaalf keer per jaar zowel sport als cultuur.
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alleen                   met eigen groep bij sportvereniging commercieel aanbod*

          verband van sporten

65 49 40 24

         sport 12 keer peer jaar of vaker                                                                                                         Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar

*  bijvoorbeeld fitness, zwembad, ijsbaan, manege

    figuur betrokkenheid bij sport

        11 72 68 23 47 38

vrijwilligers via via via via krant of via
werk de media televisie radio tijdschrift internet

eens per maand of vaker                                                           Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar

Wie doen er aan 
sport en cultuur ?
Eerste presentatie van gegevens uit de
Vrijetijdsomnibus 2012

Capita selectaBeoefenen en/of bezoeken, sport en/of cultuur

           zijn bezoekers ook beoefenaars?                  zijn sportliefhebbers ook cultuurliefhebbers?

Zijn bezoekers ook beoefenaars?
 

Zijn bezoekers van cultuur ook de mensen die 
amateurkunst beoefenen? En zijn mensen die naar 
sportwedstrijden gaan kijken dezelfde mensen die 
aan sport doen (en andersom)?
Incidentele deelname meetellend, is bij zowel sport 
als cultuur ongeveer de helft van de bevolking een 
‘bezoekend beoefenaar’ dan wel een ‘beoefenend 
bezoeker’: 46% bij sport en 52% bij cultuur.
Alleen wanneer frequentere beoefening en bezoek 
wordt meegeteld (beide minstens twaalf keer per 
jaar), combineert in beide gevallen ongeveer een 
vijfde deel van de bevolking bezoek en beoefening: 
19% bij sport en 21% bij cultuur.

    figuur cultuur

62 82 57
10 27 5 

sport cultuur beoefenen bezoeken 

46 52 48 48 
19 21 32 10

eens per jaar of vaker                                                          Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar
12 keer per jaar ofvaker

          bezoek gecanoniseerde, populaire of beide cultuurvormen    
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Meer informatie over de Vrijetijdsomnibus 2012 is te vinden op www.scp.nl.
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gecanoniseerd                   populair beide vormen

eens per jaar of vaker                                                                         Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar
12 keer per jaar ofvaker

    figuur cultuur

10 8 21

          betrokkenheid bij cultuur    
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vrijwilligerswerk                  vriendenvereniging geld geven

aandelen van de bevolking die cultuur met vrijwilligerswerk,  Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar
lidmaatschap vriendenvereniging resp. donaties ondersteunen                                                         

 +

          betrokkenheid bij sport



    naar opleidingsniveau    naar opleidingsniveau

bezoekbeoefening Wie doen er aan sport en cultuur ?
Sport en cultuur hebben veel gemeen. Het zijn 
allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve 
voor de meeste professionals). Aan allebei kunnen 
geïnteresseerden op twee manieren meedoen: als 
beoefenaar en als bezoeker. En allebei worden door 
de overheid ondersteund.
Betekent dat ook dat aan sport en cultuur op 
dezelfde manier wordt deelgenomen? Doen aan 
beide evenveel mensen mee? Zijn dat mensen 
uit dezelfde bevolkingsgroepen? Of zijn het zelfs 
dezelfde mensen die zich met zowel sport als cul-
tuur bezighouden?
Deze factsheet geeft kort antwoord op die vragen. 
Daarbij maken we onderscheid tussen ‘beoefening’ 
en ‘bezoek’. We baseren ons op gegevens over de 
vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking 
van 12 tot 80 jaar in het jaar 2012. Dit is andere infor-
matie dan voorheen, die niet met eerdere onder-
zoeksgegevens kan worden vergeleken.

Sport meer beoefening, 
cultuur meer bezoek

Sport telt meer beoefenaars dan cultuur, en cul-
tuur heeft meer bezoekers dan sport. 79% van de 
12-79-jarigen sport minstens één keer per jaar. 
Ruim de helft beoefent minstens één keer per jaar 
een kunstzinnige activiteit (zoals schilderen, muziek 
maken, toneelspelen, enz.). De helft bezoekt één 
of meer sportwedstrijden, bijna 88% bezoekt één 
keer per jaar of vaker een tentoonstelling of voor-
stelling (dat is incl. bezoek aan amateursport en 
amateurkunst).
Bij een hogere frequentie van minstens twaalf keer 
per jaar blijft het patroon hetzelfde: ook dan kent 
sport meer beoefenaars en cultuur meer bezoe-
kers, maar de aantallen zijn lager. Beoefenen daalt 
minder dan bezoeken, zowel bij sport als bij cultuur. 
Blijkbaar zijn veel beoefenaars met enige regelmaat 
actief, terwijl bezoek meer een incidenteel karakter 
heeft.

De deelnemers aan sport en cultuur

Komen liefhebbers van sport en cultuur uit dezelfde 
bevolkingsgroepen? We kijken hierbij naar de verde-
ling van deelname naar geslacht, opleidingsniveau 
en leeftijd.
Evenveel mannen als vrouwen doen aan sport, maar 
cultuurbeoefening is meer het terrein van vrouwen 
dan van mannen. Bij bezoek is dat omgekeerd: 
cultuurbezoek is sekseneutraal, terwijl sportbezoek 
juist meer een zaak is van mannen dan van vrou-
wen. Ondanks deze verschillen zijn beoefening van 
en bezoek aan sport en cultuur zeker niet uitsluitend 
aan één van de seksen voorbehouden.
Meer jongeren dan ouderen beoefenen sport en/of 
cultuur. De verschillen tussen jong en oud zijn groter 
bij sport- dan bij cultuurbeoefening. Bij cultuur 
daalt het aandeel frequente deelnemers later in de 
levensloop niet meer. Bezoek aan cultuur en sport 
geeft, met wat schommelingen, ook een wat grotere 
toeloop onder jongeren dan onder ouderen te zien.
Hogeropgeleiden beoefenen en bezoeken vaker 
sport en cultuur dan lageropgeleiden (hier is alleen 
gekeken naar mensen die niet meer naar school 
gaan of studeren). Bij cultuurbeoefening en -bezoek 
is dit verschil groter dan bij sportbeoefening en 
-bezoek. Regelmatig cultuurbezoek (minstens 
twaalf keer per jaar) is meer iets voor hoger- dan 
voor lageropgeleiden. Bij regelmatig sportbezoek 
is het verschil tussen lager- en hogeropgeleiden 
afwezig.

Samengevat: beoefening van en bezoek aan sport 
en cultuur zijn weinig aan sekse gebonden. De 
deelname eraan is wel hoger onder jongeren en 
hogeropgeleiden dan onder ouderen en lagerop-
geleiden. Dit patroon hebben sport en cultuur met 
elkaar gemeen. 

* exclusief scholieren en studenten

Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar

  naar opleidingsniveau * 

    naar leeftijd  naar leeftijd  

    naar geslacht

80 74 man  51 35           

 77 71 vrouw 60 45

92 89        12-19 jaar 78 62

89 84 20-34 jaar  62 45

80 73 35-49 jaar 51 34

73 67 50-64 jaar          49 34

60 55 65-79 jaar 49 39

62 56 lager 38 27

80 73 middelbaar 53 37

89 85 hoger 68 48

  naar geslacht 

    naar geslacht

79 73  56 40        

  totaal

* exclusief scholieren en studenten

Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar

  naar opleidingsniveau * 

    naar leeftijd  naar leeftijd  (

    naar geslacht

58 27 man  87 40           

 45 18 vrouw 89 40

67 32        12-19 jaar 97 49

58 21 20-34 jaar  96 56

58 28 35-49 jaar 88 35

43 18 50-64 jaar          84 35

35 12 65-79 jaar 74 26

42 17 lager 73 19

51 25 middelbaar 89 37

56 21 hoger 98 59

  naar geslacht 

    naar geslacht

52 22  88 40        

  totaal
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percentage 12 keer per jaar of vaker  percentage 12 keer per jaar of vaker
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    naar opleidingsniveau    naar opleidingsniveau
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Sport en cultuur hebben veel gemeen. Het zijn 
allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve 
voor de meeste professionals). Aan allebei kunnen 
geïnteresseerden op twee manieren meedoen: als 
beoefenaar en als bezoeker. En allebei worden door 
de overheid ondersteund.
Betekent dat ook dat aan sport en cultuur op 
dezelfde manier wordt deelgenomen? Doen aan 
beide evenveel mensen mee? Zijn dat mensen 
uit dezelfde bevolkingsgroepen? Of zijn het zelfs 
dezelfde mensen die zich met zowel sport als cul-
tuur bezighouden?
Deze factsheet geeft kort antwoord op die vragen. 
Daarbij maken we onderscheid tussen ‘beoefening’ 
en ‘bezoek’. We baseren ons op gegevens over de 
vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking 
van 12 tot 80 jaar in het jaar 2012. Dit is andere infor-
matie dan voorheen, die niet met eerdere onder-
zoeksgegevens kan worden vergeleken.

Sport meer beoefening, 
cultuur meer bezoek

Sport telt meer beoefenaars dan cultuur, en cul-
tuur heeft meer bezoekers dan sport. 79% van de 
12-79-jarigen sport minstens één keer per jaar. 
Ruim de helft beoefent minstens één keer per jaar 
een kunstzinnige activiteit (zoals schilderen, muziek 
maken, toneelspelen, enz.). De helft bezoekt één 
of meer sportwedstrijden, bijna 88% bezoekt één 
keer per jaar of vaker een tentoonstelling of voor-
stelling (dat is incl. bezoek aan amateursport en 
amateurkunst).
Bij een hogere frequentie van minstens twaalf keer 
per jaar blijft het patroon hetzelfde: ook dan kent 
sport meer beoefenaars en cultuur meer bezoe-
kers, maar de aantallen zijn lager. Beoefenen daalt 
minder dan bezoeken, zowel bij sport als bij cultuur. 
Blijkbaar zijn veel beoefenaars met enige regelmaat 
actief, terwijl bezoek meer een incidenteel karakter 
heeft.

De deelnemers aan sport en cultuur

Komen liefhebbers van sport en cultuur uit dezelfde 
bevolkingsgroepen? We kijken hierbij naar de verde-
ling van deelname naar geslacht, opleidingsniveau 
en leeftijd.
Evenveel mannen als vrouwen doen aan sport, maar 
cultuurbeoefening is meer het terrein van vrouwen 
dan van mannen. Bij bezoek is dat omgekeerd: 
cultuurbezoek is sekseneutraal, terwijl sportbezoek 
juist meer een zaak is van mannen dan van vrou-
wen. Ondanks deze verschillen zijn beoefening van 
en bezoek aan sport en cultuur zeker niet uitsluitend 
aan één van de seksen voorbehouden.
Meer jongeren dan ouderen beoefenen sport en/of 
cultuur. De verschillen tussen jong en oud zijn groter 
bij sport- dan bij cultuurbeoefening. Bij cultuur 
daalt het aandeel frequente deelnemers later in de 
levensloop niet meer. Bezoek aan cultuur en sport 
geeft, met wat schommelingen, ook een wat grotere 
toeloop onder jongeren dan onder ouderen te zien.
Hogeropgeleiden beoefenen en bezoeken vaker 
sport en cultuur dan lageropgeleiden (hier is alleen 
gekeken naar mensen die niet meer naar school 
gaan of studeren). Bij cultuurbeoefening en -bezoek 
is dit verschil groter dan bij sportbeoefening en 
-bezoek. Regelmatig cultuurbezoek (minstens 
twaalf keer per jaar) is meer iets voor hoger- dan 
voor lageropgeleiden. Bij regelmatig sportbezoek 
is het verschil tussen lager- en hogeropgeleiden 
afwezig.

Samengevat: beoefening van en bezoek aan sport 
en cultuur zijn weinig aan sekse gebonden. De 
deelname eraan is wel hoger onder jongeren en 
hogeropgeleiden dan onder ouderen en lagerop-
geleiden. Dit patroon hebben sport en cultuur met 
elkaar gemeen. 
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Daarbij maken we onderscheid tussen ‘beoefening’ 
en ‘bezoek’. We baseren ons op gegevens over de 
vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking 
van 12 tot 80 jaar in het jaar 2012. Dit is andere infor-
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per jaar blijft het patroon hetzelfde: ook dan kent 
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wen. Ondanks deze verschillen zijn beoefening van 
en bezoek aan sport en cultuur zeker niet uitsluitend 
aan één van de seksen voorbehouden.
Meer jongeren dan ouderen beoefenen sport en/of 
cultuur. De verschillen tussen jong en oud zijn groter 
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Zijn sportliefhebbers ook 
cultuurliefhebbers?

Hebben sporters wat met cultuur, en andersom? 
Ofwel: in hoeverre gaat het bij liefhebbers van sport 
en liefhebbers van cultuur over dezelfde personen?
Bijna de helft van de bevolking (48%) brengt min-
stens één keer per jaar een bezoek aan sport en aan 
cultuur. Bij toeval is ook 48% minstens één keer per 
jaar beoefenaar van zowel sport als cultuur.
Minder mensen geven regelmatig uiting aan hun 
interesse in sport én cultuur. Een derde van de 
bevolking beoefent minstens twaalf keer per jaar 
zowel sport als cultuur, terwijl slechts een tiende 
van de bevolking intensief zowel cultuuruitingen als 
sportwedstrijden bezoekt.
Hoewel sport en cultuur elkaar op individueel 
niveau niet uitsluiten, zeker niet incidenteel, gaan ze 
dus ook niet heel duidelijk hand-in-hand. Voor zover 
dat wel het geval is, geldt dat vooral  voor beoefe-
ning: een derde van de bevolking beoefent minstens 
twaalf keer per jaar zowel sport als cultuur.

+
HUPHUP

+ €

alleen                   met eigen groep bij sportvereniging commercieel aanbod*

          verband van sporten

65 49 40 24

         sport 12 keer peer jaar of vaker                                                                                                         Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar

*  bijvoorbeeld fitness, zwembad, ijsbaan, manege

    figuur betrokkenheid bij sport

        11 72 68 23 47 38

vrijwilligers via via via via krant of via
werk de media televisie radio tijdschrift internet

eens per maand of vaker                                                           Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar

Wie doen er aan 
sport en cultuur ?
Eerste presentatie van gegevens uit de
Vrijetijdsomnibus 2012

Capita selectaBeoefenen en/of bezoeken, sport en/of cultuur

           zijn bezoekers ook beoefenaars?                  zijn sportliefhebbers ook cultuurliefhebbers?

Zijn bezoekers ook beoefenaars?
 

Zijn bezoekers van cultuur ook de mensen die 
amateurkunst beoefenen? En zijn mensen die naar 
sportwedstrijden gaan kijken dezelfde mensen die 
aan sport doen (en andersom)?
Incidentele deelname meetellend, is bij zowel sport 
als cultuur ongeveer de helft van de bevolking een 
‘bezoekend beoefenaar’ dan wel een ‘beoefenend 
bezoeker’: 46% bij sport en 52% bij cultuur.
Alleen wanneer frequentere beoefening en bezoek 
wordt meegeteld (beide minstens twaalf keer per 
jaar), combineert in beide gevallen ongeveer een 
vijfde deel van de bevolking bezoek en beoefening: 
19% bij sport en 21% bij cultuur.

    figuur cultuur

62 82 57
10 27 5 

sport cultuur beoefenen bezoeken 

46 52 48 48 
19 21 32 10

eens per jaar of vaker                                                          Bron: scp/cbs (vto’12), bevolking 12-79 jaar
12 keer per jaar ofvaker

          bezoek gecanoniseerde, populaire of beide cultuurvormen    

:

HUP

+
HUP

+

HUPHUP
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