
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport 
is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. 
Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast 
zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De 
overheid investeert steeds meer in de sport, momenteel ruim een miljard euro, 
met als doel meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Diverse nieuwe 
sportopleidingen zijn van start gegaan en het aantal studenten groeit. Doordat 
de investeringen in de topsport na 2000 zijn gegroeid, kunnen meer topsporters 
zich geheel aan hun sport wijden onder betere begeleiding. Mede hierdoor behalen 
Nederlandse sporters betere resultaten dan ooit.
Toch is het niet al goud wat blinkt. Het aantal sporters stijgt, maar het aantal 
mensen met overgewicht daalt niet. Gemiddeld besteden we dan wel 2,5 uur per 
week aan sport, maar daar staat 15 uur aan televisie kijken en computeren tegenover. 
De al eerder ingezette daling in het aandeel van de sporters dat lid is van een 
sportvereniging heeft zich ook in recente jaren verder doorgezet. Minder mensen 
kijken wekelijks naar sport op televisie. Lang niet alle scholen in het basisonderwijs 
werken met vakleerkrachten. Niet of onvoldoende bewegen kost de samenleving 
jaarlijks 0,7 miljard euro aan zorgkosten. Het loont dus om te blijven investeren in 
sport en bewegen. 
In de Rapportage sport 2008 hebben onderzoekers van scp, W.J.H. Mulier Instituut 
en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en 
ontwikkelingen gebundeld en becommentarieerd. Het boek vormt daarmee een 
up-to-date en onmisbaar naslagwerk voor allen die voor werk of studie betrokken 
zijn bij de Nederlandse sport. 
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Sociaal en Cultureel Planbureau

De Rapportage sport 2008  is een gezamenlijke uitgave 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het W.J.H. 
Mulier Instituut. De publicatie is in boekvorm te bestel- 
len (tegen betaling) of (gratis) integraal in te zien en te 
downloaden: www.scp.nl.

Rapportage sport 2008

In het basisonderwijs zijn 970 brede scholen (14% van totaal). 68% 
daarvan heeft een aanbod sport en bewegen (s&b) buiten de reguliere 
lessen bewegingsonderwijs. Bij 46% van de brede scholen is de 
sportvereniging actief betrokken. 
In het voortgezet onderwijs zijn 350 brede scholen (30% van totaal). 
58% daarvan heeft een aanbod sport en bewegen(s&b) buiten de 
reguliere lessen bewegingsonderwijs. Bij 45% van de brede scholen is 
de sportvereniging actief betrokken.
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De collectieve uitgaven aan topsport waren in 2008 42,5 miljoen euro. 
Vergeleken met tien jaar eerder is dit een verdubbeling. Bijna de 
helft werd bijgedragen door VWS (21,1 miljoen euro), de rest wordt 
opgebracht uit Lotto gelden (14,0 miljoen) en uit het Fonds voor de 
Topsporter (FTS) (7,5 miljoen).

Sinds 1948 heeft Nederland 251 Olympische medailles gewonnen. 
Daarvan is 30% behaald met schaatsen  , 17% met zwemmen  en 
10% met wielrennen  . Sinds de jaren tachtig zitten de prestaties van 
Nederlandse topsporters in de lift, met de 25 medailles en een achtste 
plaats tijdens de Olympische spelen van Sydney in 2008 als voorlopig 
hoogtepunt. In Beijing eindigde Nederland op de elfde plaats in de 
medaillespiegel.

35% van de Nederlanders bezocht in 2007 een sportwedstrijd. Mannen 
gaan vaker kijken bij een wedstrijd dan vrouwen (41% tegenover 29%). 
Het betaald voetbal trok in het seizoen 2007/’08 7,2 miljoen bezoekers, 
ruim 2,3 miljoen meer dan tien jaar daarvoor.  

In 2007 werd er 2.876 uur sport op televisie uitgezonden. Dit is bijna 4% van de totale zendtijd. 
Nederlanders keken gemiddeld 87 uur per jaar naar sport op televisie (8% van de totale kijktijd). 
Sportprogramma’s behoren tot de best bekeken televisieprogramma’s. Voetbal, autosport, 
wielrennen, tennis en schaatsen bepalen 75% van de zendtijd aan sport en 83% van de kijktijd 
naar sport.
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Topsport en de belangstelling voor sport
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43% van de basisscholen werkt met een vakleerkracht bewegings- onderwijs, veelal voor de 
hogere groepen. Op 9% van de basisscholen verzorgt een vakleerkracht het bewegingsonderwijs 
voor alle groepen.



In 2007 sportte 65% van de bevolking minimaal twaalf keer per jaar, in 
2003 was dit nog 61%.Vooral onder ouderen steeg de sportdeelname 
sterk. Mannen en vrouwen nemen bijna even veel deel aan sport (65% 
tegenover 64%). Hoger opgeleiden doen beduidend meer aan sport 
dan lager opgeleiden. In 2007 sportte 37% van de bevolking minstens 
één keer per week, in 2003 was dit 35%.

Niet-westerse allochtonen doen minder aan sport dan autochtonen. 
54% van de Antillianen, 52% van de Surinamers, 40% van de Turken en 
41% van de Marokkanen deed in 2006 minimaal twaalf keer per jaar aan 
sport. Niet-westerse allochtone vrouwen sporten minder dan mannen. 
Vooral oudere niet-westerse allochtonen blijven achter bij autochtonen.

Steeds meer mensen kiezen voor een solosport (70% van de Neder- 
landers in 2007). Meest beoefend werden zwemmen (36%), fietsen/
wielrennen (23%) en fitness/aerobics (22%). Daarnaast wordt hard- 
lopen steeds populairder (8% in 1999, 18% in 2007).
Van de duosporten was tennis het populairst (10%). Veldvoetbal is 
met 14% nog steeds de meeste beoefende teamsport. 

Het dagelijkse beweegpatroon van de gemiddelde Nederlander 
bestaat voor 5% uit sport      , voor 34% uit bewegen op het werk of 
op school       en voor 25% uit huishoudelijk werk     . Fietsen en lopen       
vormt 22% van de beweegtijd, en de resterende 14% is besteed aan 
klussen, tuinieren en overige activiteiten     .

Steeds meer volwassen Nederlanders bewegen voldoende. Het aan- 
deel dat aan de combinorm 1 voldoet, is tussen 2000/01 en 2006/07 
gestegen van 52% naar 66%. Het percentage volwassen Nederlanders, 
dat inactief 2 is, is in deze periode teruggelopen van 9% naar 5%. 
De jeugd (12-17-jarigen) voldoet aanzienlijk minder vaak aan de 
combinorm dan volwassenen.

1 De combinorm houdt in dat men minimaal drie keer in de week 20 minuten intensief actief is en/
of minimaal vijf dagen per week een half uur (voor jongeren een uur) matig intensief actief.

2 Inactief = geen enkele dag in zomer en winter minimaal 30 minuten matig intensief lichamelijk actief
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Van de sporters was 47% in 2007 lid van een sportvereniging. Sinds 
begin jaren negentig neemt dit aandeel af. Ook de deelname aan 
training en competitie neemt sinds begin jaren negentig af. In 2007 
nam 41% van de sporters deel aan training of competitie. Deelname 
aan (eenmalige) sportevenementen lijkt steeds populairder te worden.
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Bewegen
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Per jaar ontstaan gemiddeld 1,5 miljoen sportblessures. Daarvan zijn 
1,3 miljoen acuut en 0,2 miljoen geleidelijk ontstaan. Ongeveer de 
helft van alle sportblessures wordt medisch behandeld.  

Een fitnesscentrum heeft gemiddeld 955 klanten. Fitnesscentra maken geen gebruik van vrij- 
willigers, maar kennen alleen professionele krachten. In totaal waren er 11.600 voltijdbanen in 
de fitnesscentra. De gemiddelde baten per fitnesscentrum zijn 420.000 euro.

De medische kosten van de behandeling van sportblessures worden 
geschat op 230 miljoen euro per jaar. Deze kosten wegen echter niet 
op tegen de kosten van de gezondheidszorg ten gevolge van onvol- 
doende bewegen (907 miljoen euro). Voldoende bewegen bespaart 
netto minimaal 677 miljoen euro aan zorgkosten per jaar.

De groei in de sportdeelname 
gaat vooral gepaard met een 
toename van commerciële 
accommodaties. 

Alle sportorganisaties samen (incl. het commerciële sportaanbod en 
het betaald voetbal) behaalden in 2006 een gezamenlijke omzet van 
2,9 miljard euro. Ter vergelijking: in 2003 was dit 2,3 miljard euro. 

Nederlandsers gaven in 2006 350 miljoen euro uit aan sport, zoals 
sportkleding, schoenen, huur sportaccommodaties en contributie. 
In 2003 was dit 340 miljoen.

Nederland telt 26.875 sportverenigingen met gemiddeld 190 leden. Van deze clubs maakt 84% 
gebruik van vrijwilligers. Hun inzet staat gelijk aan 52.000 voltijdbanen. 15% van de verenigingen 
heeft betaalde krachten in dienst, omgerekend 3.810 voltijdbanen. De gemiddelde baten per 
sportvereniging zijn 40.000 euro.
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Gezondheid

Organisatie, arbeid en financiën

kosten sportblessures            

kosten onvoldoende bewegen

  2003 2006 verschil 

          openluchtaccommodaties 3.800 3.730 - 70
 overdekte sportaccommodaties 2.160 2.135 - 25
 zwembaden  770 725 - 45
 fitnesscentra 1.146 1.619 + 475
 maneges 1.190 1.460 + 270
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De overheid is meer gaan investeren in de sport: 896 miljoen euro 
in 2003 en 1,02 miljard euro in 2006. De kosten van het bewegings- 
onderwijs zijn hierin nog niet verwerkt. Het grootste deel van de 
overheidsuitgaven ten behoeve van sport komen ten laste van de 
gemeenten (895 miljoen euro in 2006).
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Minder Nederlanders met een lichamelijke handicap (matig tot ernstig 
41%, licht 54%) of chronische ziekte (59%) deden in 2007 twaalf keer 
per jaar of vaker aan sport dan Nederlanders zonder lichamelijke 
beperkingen (70%). 
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