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Het Rapport bij het Jaarverslag 2011; Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Reken-
kamer (2012) besteedt aandacht aan de uit-
voering van het rijksbeleid voor sport volgens 
de begroting en de beleidsplannen van dit 
ministerie. In dit rapport wordt geconstateerd 
dat de gegevens over de prestatie-indicatoren 
voor sport (sportparticipatie, verenigingslid-
maatschap en vrijwilligerswerk in de sport) 
gedateerd zijn, namelijk van 2007. De Tweede 
Kamer heeft daarom het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (vws) verzocht 
om informatie over de ontwikkelingen na 2007 
(vws 2012).  
De trendmatige ontwikkeling van de genoemde 
prestatie-indicatoren werd tot en met 2007 
vastgesteld met het Aanvullend Voorzieningen- 
gebruik Onderzoek (avo) van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp). Dit onderzoek is 
echter voor het laatst uitgevoerd in 2007 en zal 
niet meer herhaald worden. Daardoor is een 
leemte ontstaan. vws heeft het scp gevraagd 
om te kijken of er op basis van ander onder-
zoek nieuwe informatie te geven is.



Conclusies
• De sportdeelname van 18 tot 79 jarigen 

steeg tot 2007 volgens het avo-onder-
zoek. Volgens het pols/ge onderzoek is 
de wekelijkse sportdeelname voor die 
leeftijdsgroep in de periode 2007-2011 
stabiel gebleven (2007: 51%; 2011: 52%). 
Daarbij dient aangetekend te worden dat 
de sportdeelname volgens pols/ge in de 
periode 2001-2007 evenmin steeg.

• Het lidmaatschap van de sportvereniging 
bij kinderen (6-17 jaar) is volgens het avo-
onderzoek stabiel tot 2007. De bewerkte 
ledenstatistiek van noc*nsf ondersteunt 
deze stabiliteit, ook na 2007 (2007: 41%; 
2010: 42%). 

• Bij de volwassenen daalde het verenigings-
lidmaatschap volgens het avo tot 2007 
licht, bij pols/v&s groeide deze na 2007 in 
lichte mate (2007: 30%; 2010: 32%). De uit-
komsten van de bewerkte ledenstatistieken 
van noc*nsf zijn bij de volwassenen stabiel 
(2007: 20%; 2010: 19%).

• Het aandeel volwassen Nederlanders dat 
vrijwilligerswerk verricht in de sportver-
eniging is volgens het avo-onderzoek 
en het pols/v&s onderzoek stabiel. In de 
periode na 2007 is hierin geen verandering 
opgetreden (2007: 13%; 2010: 14%).

Vergelijkbaarheid van onderzoek
Er zijn diverse statistieken in Nederland die 
aandacht besteden aan betrokkenheid bij sport 
(Tiessen-Raaphorst en De Haan 2012), ook na 
2007. Vergelijking van de uitkomsten is echter 
niet eenvoudig (zie Breedveld en Tiessen-
Raaphorst 2009). Enerzijds zullen er afwijkingen 
ten opzichte van het avo bestaan in onderzoeks-
methodologie (uitvoering van het onderzoek, 
wijze van bevraging, opbouw en inhoud van de 
vragenlijst). Anderzijds hanteert het scp hoge 
standaarden voor de kwaliteit van het onder-
zoek, zoals het gebruik van een zogenaamde 
verse steekproef uit de bevolking, en stelt het 
strenge eisen aan de representativiteit. 
In de paragraaf Gebruikte onderzoeken staat 
meer informatie over de vergelijkbaarheid van 
gekozen onderzoeken.



Sportdeelname
Steeds meer Nederlanders zijn de afgelopen 
decennia aan sport gaan doen (Kamphuis en  
Van den Dool 2008). Daarbij werd sinds 2003 uit-
gegaan van het aandeel Nederlanders dat twaalf 
keer per jaar of vaker sportte (zie ook noc*nsf 
2009). In het sportbeleid klinkt echter ook steeds 
vaker de behoefte aan een strengere norm, zoals 
minstens veertig weken per jaar, of wekelijkse 
sportdeelname (zie Tiessen-Raaphorst 2010, 
noc*nsf 2012). 

Definities van sportdeelname
In het avo-onderzoek werd respondenten 
gevraagd aan te geven hoeveel weken ze in de 
afgelopen twaalf maanden hadden gesport, 
waardoor berekend kan worden welk aandeel 
van de bevolking in de afgelopen 12 maanden 
minstens 12 weken of 40 weken aan sport heeft 
gedaan. Omdat verenigingssport vaak seizoens- 
gebonden is en ongeveer 40 weken per jaar 
bestrijkt, beschouwen we dit als wekelijkse 
sportdeelname.
Informatie over sportparticipatie na 2007 halen 
we uit bij het Permanent Onderzoek Leef Situatie 
/ Gezondheidsenquête (pols/ ge) van het cbs. 
In dit onderzoek wordt respondenten niet 
gevraagd een jaar terug te blikken, maar aan te 
geven wat ze in een ‘normale’ week in de afgelo-
pen maand aan sport hebben gedaan. Onder de 
aanname dat een ‘normale’ week min of meer 
representatief is voor de rest van het jaar, kan 
hiermee een uitspraak gedaan worden over de 
wekelijkse sportdeelname. 
Waar in het avo respondenten van 6 jaar en 
ouder bevraagd worden, is dit bij pols/ge vanaf 
18 jaar. Voor jongeren tussen 6 en 18 jaar zijn 
geen andere goede databestanden beschikbaar. 



Ontwikkeling na 2007
Volwassen Nederlanders (18-79 jaar) zijn in de 
periode tot 2007 meer aan sport gaan doen 
volgens het avo (figuur 1). 62%  sportte in 2007 
minstens 12 weken per jaar, 10 procentpunten 
meer dan in 1991. Ook het aandeel van de vol-
wassen bevolking dat tenminste 40 weken per 
jaar sportte is in die periode toegenomen, van 
36% naar 47%. De uitkomsten van pols/ge laten 
sinds de eerste meting in 2001 tot 2007 geen 
significantie verandering zien; de wekelijkse 
sportparticipatie ligt volgens dit onderzoek rond 
de 50%. Voor de periode na 2007 laat dit laatste 
onderzoek evenmin een toename in sportdeel-
name zien (zie ook Hoekman en Van den Dool 
2010 voor een vergelijkbare uitkomst). 

verklaring voor verschil?
Is er een verklaring te geven waarom de avo cij-
fers een grotere stijging in sportparticipatie laten 
zien dan pols/ge? Naast verschillen in methodo-
logie, die waarschijnlijk een groot deel hiervan 
veroorzaken, is het goed om te kijken naar de 
afbakening van het begrip sport en de specifieke 
plek van wandelen en fietsen daarin. In pols/ge 
worden wandelen en fietsen in de vrije tijd niet 
als sport beschouwd, terwijl in het avo wandel-
sport en toerfietsen/wielrennen wel als sport 
worden genoemd. Het is aannemelijk dat een 
deel van de mensen die in de vrije tijd wandelen 
of fietsen dit in het laatste onderzoek als sport 
hebben opgegeven.  
In de periode 1999-2007 is 3 procentpunt van de 
groei  mogelijk te danken aan een toenemende 
populariteit van wandelsport en toerfietsen/
wielrennen.
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a pols/Gezondheidsenquête vraagt naar sportdeelname in een ‘normale’ 
week in de afgelopen maand. Respondenten kunnen daarbij maximaal 
vier sporten noemen. Fietsen en wandelen in de vrije tijd worden apart 
bevraagd. Het avo werkt met een toonblad waarop respondenten aan 
kunnen kruisen welke sport(en) ze de afgelopen twaalf maanden hebben 
beoefend. Dit is inclusief wandelsport en toerfietsen/wielrennen. Bij de 
reconstructie van wekelijkse sportdeelname volgens het avo heeft men 
aangegeven minstens 12 of 40 weken per jaar aan sport te doen.

Bron:  scp/cbs (avo ’91-’07), cbs (pols/Gezondheidsenquête ’01-’11)

Figuur 1 
Ontwikkeling van sportdeelnamea naar verschillende frequenties, 
Nederlandse bevolking van 18-79 jaar, 1991-2011 (in procenten)



Verenigingslidmaatschap
Een derde van de Nederlanders beoefent zijn of 
haar sport in verenigingsverband. De ontwikke-
ling in het lidmaatschap van een sportvereniging 
vertoont sinds 1991 een licht dalende trend in de 
bevolking tussen 6 en 79 jaar (Kamphuis en Van 
den Dool 2008). 
Als alternatief voor avo gebruiken we de cijfers 
van noc*nsf over de ontwikkeling van het aantal 
leden. Deze cijfers hebben een aantal bewerkin-
gen ondergaan om de vergelijkbaarheid met de 
avo-data te vergroten. Zo zijn de getallen omge-
rekend naar percentages ten opzichte van de 
Nederlandse bevolking van 6 tot en met 79 jaar, 
is gecorrigeerd voor dubbellidmaatschappen 
en zijn ontbrekende waarden in bepaalde jaren 
geschat op basis van omliggende jaren. 
Voor volwassenen is er naast de cijfers van 
noc*nsf ook informatie uit het pols beschikbaar, 
waarin tot en met 2008 aan de bevolking van 
18-79 jaar is gevraagd naar verenigingslidmaat-
schap. In 2010 is het onderzoek methodologisch 
veranderd, toen is de vraag naar verenigingslid-
maatschap onderdeel geworden van het onder-
zoek Vrijwillige Inzet en Sociale Samenhang 
(v&s, zie ook Van Herten en Te Riele 2011). De 
vraagstelling naar lidmaatschap van pols, v&s en 
avo is vergelijkbaar.

Ontwikkeling na 2007
Eerst besteden we in figuur 2 aandacht aan het 
verloop van lidmaatschap van de sportvereni-
ging van jongeren. Volgens het avo is dit sinds 
1991 niet significant meer veranderd; rond de 
60% van de jongeren is lid van een sportver-
eniging. Ook de bewerkte noc*nsf-cijfers laten 
een stabiele trend zien, die na 2007 nauwelijks is 
veranderd. Rond 41% van de jongeren is volgens 
de bewerkte noc*nsf-data lid van een sport-
vereniging.
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Figuur 2 
Lidmaatschap van een sportvereniging, junioren 6-17 jaar, 1983-2010 
(in procenten)



Het aandeel volwassenen dat lid is van een 
sportvereniging is veel lager dan bij kinderen. 
In 2007 was volgens het avo 29% van de 18 tot 
en met 79 jarigen lid van een sportvereniging,
in 1991 was dit 31% (figuur 3). Dit is een signifi-
cante daling. De data van pols/v&s geven een 
meer wisselend beeld te zien. In de jaren ’80 en 
de eerste helft van de jaren ’90 steeg het lid-
maatschap licht, om vervolgens scherp te dalen. 
Na 1997 vertoont het lidmaatschap echter een 
licht stijgende lijn, die zich ook na 2007 doorzet. 
Tussen 2007 en 2010 steeg het aandeel van de 
bevolking dat lid is van een sportvereniging van 
30% naar 32%. De noc*nsf data laten in alle 
jaren een lager lidmaatschapspercentage zien 
dan beide andere statistieken; in 2007 was dit 
20%, in 2010 19%. Hierin is sinds begin jaren ’90 
weinig verandering opgetreden.

Verklaring voor verschil?
Waardoor komen de verschillen tussen de uit-
komsten van de databestanden? Eén verklaring 
is de onvolledigheid van het ledenbestand van 
noc*nsf. Dit komt doordat niet alle bij vereni-
gingen sportende leden worden doorgegeven 
aan noc*nsf of doordat sportverenigingen niet 
zijn aangesloten bij een bond of lid zijn van een 
alternatieve bond. Voor een respondent in een 
bevolkingsonderzoek als het avo of pols/v&s 
zal dit onderscheid echter vaak onbekend zijn: 
hij beoefent zijn sport bij een vereniging, maar 
weet niet of hij daardoor ook geregistreerd 
staat bij een landelijke organisatie. Evenzo zul-
len respondenten vaak niet het onderscheid 
maken tussen een sportvereniging, die niet op 
winst uit is, of een commerciële sportclub, zoals 
een fitnesscentrum of manege. In de ledenad-
ministratie van noc*nsf worden deze sporters 
niet meegeteld. Deze aspecten leiden ertoe dat 
het percentage leden van een sportvereniging 
op basis van bevolkingsonderzoek hoger zullen 
uitvallen dan op basis van een registratie.

Figuur 3
Lidmaatschap van een sportvereniging, volwassenen van 18-79 jaar, 
1983-2010 (in procenten)
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Vrijwilligerswerk in de sport
In sportorganisaties zijn meer vrijwilligers actief 
dan in andersoortige verenigingen, zoals natuur- 
of milieuorganisaties, vakbonden of schoolver-
enigingen. In 2007 gaf 25% van de bevolking van 
16 jaar en ouder aan actief te zijn als vrijwilliger, 
10% van de bevolking van 16 jaar en ouder was 
actief als vrijwilliger in de sport (Goossens et al. 
2008). Op basis van avo kan geen recentere infor-
matie gegeven worden, ook hier biedt pols/ v&s 
uitkomst. 
De resultaten van pols/v&s laten een iets hogere 
deelname aan vrijwilligerswerk in de sportver-
eniging zien dan het avo (figuur 4). Zowel in 2003 
(14% resp. 11%) als in 2007 (13% resp. 10%) was dit 
verschil 3 procentpunten. Er is dus geen verschil in 
de richting van de trend tussen avo en pols/v&s. 
Op basis van pols/v&s is af te leiden dat er in de 
periode 2003 – 2010 geen significante verandering 
is opgetreden in het aandeel volwassen Nederlan-
ders dat vrijwilligerswerk verricht in de sport. Ook 
na 2007 bleef het aandeel vrijwilligers in de sport 
onder de Nederlandse bevolking constant. 0
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Figuur 4
Vrijwilligerswerk in de sportvereniging, bevolking en onder leden van 
sportverenigingen, bevolking 18-79 jaar, 1980-2010 (in procenten)



Om te achterhalen hoeveel procent van de inwoners 
van Nederland lid is van een vereniging of vrijwilligers-
werk doet, zijn tot 2004 in de pols-module Recht & 
Participatie (rep) hierover vragen gesteld. Op verzoek 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (vws) zijn deze vragen sinds 1 juni 2007 opnieuw 
opgenomen in de vragenlijst van pols-Gezondheid. Ze 
hebben tot het eind van 2008 in deze enquête mee-
gelopen. In 2010 zijn de vragen naar lidmaatschap en 
vrijwilligerswerk herhaald, nu in de module Vrijwillige 
Inzet en Sociale Samenhang (v&s), een vervolg-
module op de Gezondheidsenquête. Alhoewel er tussen 
de verschillende onderzoeken verschil is in het aantal 
respondenten (rep 4.000, pols-Gezondheid 10.000 en 
v&s 7.550) en in de context van de vraagstelling lijkt dit 
weinig invloed op de uitkomsten te hebben gehad.

noc*nsf ledenregistratie
noc*nsf registreert jaarlijks het aantal leden per 
sportbond. Deze cijfers hebben wij omgerekend naar 
het aandeel van de bevolking. Daarbij zijn een aantal 
correcties gemaakt om de vergelijkbaarheid met het 
avo te vergroten. Ten eerste betreffen de ledencijfers 
van noc*nsf het aantal lidmaatschappen en daarmee 
niet noodzakelijkerwijs het aantal personen; mensen 
kunnen lid zijn van meerdere sporttakken. Uit het avo-
onderzoek is bekend dat volwassen leden gemiddeld 
lid zijn van 1,27 sportverenigingen en kinderen van 1,41 
verenigingen. De cijfers van noc*nsf zijn met deze 
gemiddelden gecorrigeerd om tot persoonsgegevens te 
komen. Verder zetten we de cijfers af tegen het aantal 
Nederlanders van 6 jaar en ouder (afkomstig van Stat-
line van het cbs). Daarbij gaan we ervan uit dat kinde-
ren van 0 tot 5 jaar geen lid zijn van een sportvereniging 
(deze zijn ook niet in het avo-onderzoek ondervraagd). 
Ten slotte hebben we een aantal correcties gemaakt in 
de onderliggende cijfers. Zo hebben we de gegevens 
van de Nederlandse Ski Vereniging en de Koninklijke 
Nederlandse Bergsport Vereniging weggelaten, aan-
gezien dit leden zijn die vaak geen lid zijn van een 
traditionele vereniging, in de zin van een club waar zij 
mensen ontmoeten. Het lidmaatschap van deze vereni-
gingen heeft vooral praktische kanten zoals de infor-
matievoorziening over de sport en een specialistische 
verzekering. Ook ontbraken bij bonden gegevens over 
bepaalde jaren. Deze cijfers kunnen het percentage 
leden beïnvloeden en zijn derhalve geschat op basis 
van de niet ontbrekende nabijgelegen jaargegevens van 
de betreffende bond. Ook de registratie door noc*nsf 
is niet altijd constant geweest. Zo zijn er aanpassingen 
gemaakt om administratieve redenen. Hier hebben wij 
geen aanpassingen op gedaan.

Gebruikte onderzoeken
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo)
Van 1979 tot en met 2007 is elke vier jaar een meting 
van het avo uitgevoerd voor het scp. Voor het onder-
zoek worden van 6.000 huishoudens alle gezinsleden 
van 6 jaar en ouder schriftelijk ondervraagd (10.000-
12.000 respondenten). 
De vraag naar sportdeelname bestond uit een toon-
blad met 27 sporten, waarbij men kon aangeven of 
men die in de afgelopen 12 maanden heeft beoefend. 
Voor maximaal 7 sporten is vervolgens (onder andere) 
gevraagd hoeveel weken men die sporten heeft beoe-
fend. Als de som van die frequentie 40 of hoger is, 
wordt aangenomen dat men 40 weken per jaar heeft 
gesport, alhoewel niet bekend is of deze evenredig over 
het jaar verdeeld zijn. 
Verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk (sinds 
2003) worden in het avo bevraagd door een lijst te 
tonen van organisaties (waaronder sportverenigingen) 
waar men lid van kan zijn of vrijwilligerswerk voor kan 
verrichten. Respondenten kunnen beide aspecten los 
van elkaar beantwoorden voor alle van de genoemde 
organisaties.

Permanent Onderzoek Leefsituatie (pols)
Gezondheidsenquête (ge)
Vrijwillige inzet en Sociale samenhang (v&s)
In de periode 2001 tot en met 2009 heeft het cbs het 
onderzoek pols uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn 
per meetjaar ruim tienduizend personen in Nederland 
via een persoonlijk interview ondervraagd. Vervolgens 
is hen gevraagd ook een schriftelijke vragenlijst in te 
vullen, waarin de vragen over sport stonden. Dit resul-
teerde in een respons van circa 6.000 respondenten 
per jaar. Sport maakt deel uit van een vragenblok over 
bewegen volgens de squash methode (Wendel-Vos en 
Schuit, 2004). Gevraagd is naar de tak van sport (maxi-
maal 4), aantal dagen in de week dat dit gedaan wordt, 
het aantal uren en minuten per keer en de intensiteit 
van beoefening. Ook is gevraagd naar deelname aan 
wandelen en fietsen in de vrije tijd. 
In 2010 is de opzet en de naam van het onderzoek aan-
gepast naar Gezondheidsenquête, waarbij respondenten 
eerst via internet worden benaderd. Als ze niet reageren, 
worden ze via telefonisch onderzoek benaderd en als 
derde optie face-to-face. Het tweede deel van de vra-
genlijst kunnen ze via internet beantwoorden en indien 
gewenst schriftelijk. Ten gevolge van deze methode wij-
ziging is de respons op het tweede deel sterk afgenomen 
(van 80% naar 55%, netto respons 30%). Dit zou een 
verklaring kunnen vormen voor de ‘knik’ in de resultaten 
tussen voor sportdeelname 2009 en 2010. Desondanks is 
de verandering in sportdeelname niet significant. 
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