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1. Het belang van een concurrentietoets 

 
 

1.1 Inleiding 
 
Door de mondiale verspreiding en verbreiding van de sport is de concurrentie aan de top 
breder en heviger. Het niveau is dusdanig hoog geworden dat de top niet meer valt te 
bereiken wanneer topsport als vrijetijdsbesteding naast werk of studie wordt verricht. 
Topsport is een professie geworden, die steeds meer tijd, kennis, technologie en dus ook 
geld vergt. Hiervoor heeft de topsporter in toenemende mate ondersteuning nodig. Wanneer 
passende voorzieningen, goede randvoorwaarden en de juiste trainers en begeleiders 
ontbreken, is topsport nauwelijks nog te bedrijven. Talent, mentaliteit en toewijding zijn 
onverminderd noodzakelijk, maar voor het behalen van topsportsuccessen is de individuele 
topsporter meer dan voorheen afhankelijk van omgevingsfactoren. 
 
Omdat topsportsuccessen in sterkere mate worden bepaald door omgevingsfactoren, neemt 
het belang en de invloed van topsportondersteuning door sportorganisaties, overheden en 
bedrijfsleven toe. Deze omgevingsfactoren zijn, in sterkere mate dan de vereiste individuele 
persoonskenmerken, beleidsmatig te beïnvloeden. Nationale sportorganisaties en overheden 
streven die beïnvloeding ook na. Daarbij spelen diverse motieven een rol. 
 
Naast de sportintrinsieke motivering (topsport is per definitie citius, altius, fortius) vormt de 
relatie tussen topsport en breedtesport een motief. Topsport zonder breedtesport is 
ondenkbaar. Het omgekeerde geldt evenzeer. Topsport vormt een uitdaging voor de 
ontwikkeling van de sport in de volle breedte en kan worden gezien als een proeftuin voor 
innovatie, waarvan ook de breedtesport profijt heeft (Ministerie van VWS 1999). Via de 
topsport kunnen sportorganisaties potentiële sporters en sponsors bereiken, waardoor de 
sport zowel in de hoogte als de breedte verder tot ontwikkeling kan worden gebracht. 
 
Een andere motivatie om de topsport te ondersteunen ligt in de maatschappelijke betekenis 
ervan. Via de topsport kunnen mensen met bijzondere talenten in staat worden gesteld zich 
maximaal te ontplooien. Het behalen van een aansprekende titel door hen heeft bovendien 
een positieve invloed op landgenoten. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking 
(68%) onderkent dit. Die meerderheid is in alle lagen van de bevolking aan te treffen, 
ongeacht sexe, leeftijd, gezinsfase, welstand, opleiding en stedelijkheid.i 
 
 
Tabel 1 De invloed van het winnen van een Olympische medaille of wereldkampioenschap op de 
Nederlandse bevolking 

Voorgelegde stelling: “Als Nederlanders een Olympische medaille of 
wereldkampioenschap winnen, heeft dat een positieve invloed op mij” 

Eens 68% 

Neutraal 11% 

Oneens 21% 

Bron: Onderzoek bureau InterView in opdracht van Diopter (peilingsjaar 1998) 

 
 
Wanneer een Nederlander een internationaal kampioenschap wint, identificeren stad- en 
landgenoten zich met dit succes. Dit bevordert de gezamenlijke identiteit en onderlinge 
verbondenheid, waarmee ook de sociale binding wordt versterkt. Ook is topsport voor hen 
één van de belangrijkste vormen van passieve recreatie en amusement. Uitzendingen van 
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de belangrijkste wedstrijden behoren jaarlijks tot de best bekeken televisieprogramma’s. 
Diverse topsporters zijn hierdoor beroemdheden geworden, met wie jongeren zich willen 
identificeren. Topsport inspireert en heeft een voorbeeldfunctie (Ministerie van VWS 1999). 
 
Topsportevenementen en -prestaties verhogen tevens het prestige van een land of stad en 
zijn als promotiemiddel te benutten. Omgekeerd kan een gebrek aan succes leiden tot een 
verlies aan internationaal prestige. Dankzij de grote aantrekkingskracht van topsport en de 
omvangrijke aandacht die de media hieraan besteden, is het economische belang en de 
promotionele waarde ervan zeer groot geworden. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, 
maar ook voor gemeenten en landen. 
 
Het is gezien deze betekenissen en effecten niet vreemd dat staten overal ter wereld 
trachten het topsportklimaat in eigen land te verbeteren. De overheidspolitiek in de 
voormalige DDR om van kinds af aan te selecteren op sportkwaliteiten en om het 
sportniveau via structurele toediening van doping te verhogen, hing hiermee direct samen. 
Het gezichtsverlies dat Engeland in Atlanta leed, was voor de Britse overheid om dezelfde 
reden aanleiding om het topsportbeleid te herzien en grootschaliger en gerichter hierin te 
gaan investeren. Het eerbetoon en de beloning die Marokkaanse hardlopers ten deel vallen, 
houden eveneens verband met de betekenis van topsport voor het internationale aanzien 
van staten. Elk land kan door middel van sportsuccessen aanzienlijke statuswinst boeken. 
Deze prestige vergt bovendien betrekkelijk geringe investeringen; zeker wanneer deze 
worden vergeleken met wat nodig zou zijn om op economisch, wetenschappelijk, 
technologisch en politiek-militair terrein internationaal respect af te dwingen (Collins 1991). 
 
Hoewel nog maar weinig onderzoek is verricht naar de effectiviteit van het topsportbeleid, 
zijn er verschillende indicaties die wijzen op een relatie tussen topsportklimaat en 
topsportsucces. Gewezen kan worden op de betekenis van Amerikaanse studiebeurzen voor 
Afrikaanse atleten en op de bovengemiddelde prestaties van voormalige Oostbloklanden die 
Olympisch goud tot staatsdoel hadden verheven. Ook ter verklaring van de sportsuccessen 
van bijvoorbeeld Australië, Cuba, Hongarije en Noorwegen wordt vaak verwezen naar het 
topsportklimaat in deze landen. 
 
Het sterke verband tussen het organiseren van de Olympische Spelen en het aantal 
behaalde medailles wijst in dezelfde richting. Landen die sinds 1948 de Olympische Spelen 
hebben georganiseerd, behaalden significant meer medailles dan in het voorafgaande of 
volgende Olympische toernooi (t=-2,433, significant bij �=.024). In vergelijking tot de 
voorafgaande Olympische Spelen is deze correlatie het sterkst (Kendall’s tau = .758; 
Spearman’s rho = .906; beide significant bij �=.01), maar ook in vergelijking tot de 
eerstvolgende Spelen is de correlatie significant op hetzelfde niveau (met Kendall’s tau = 
.611 en Spearman’s rho = .809). De correlatie doet zich zowel bij de Zomer- als de 
Winterspelen voor, als bij alle Spelen tezamen (zie figuur 1 en 2, waarin de effecten met 
betrekking tot de Zomerspelen van 1980 en 1984 zijn genegeerd, vanwege de boycot die 
deze Spelen trof). 
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Twee verklaringen dringen zich voor dit effect op. Ten eerste zal een Olympische wedstrijd in 
eigen land de motivatie vergroten van de individuele atleten. Ten tweede zullen 
sportorganisaties, overheden en bedrijfsleven in een dergelijk Olympisch jaar meer dan 
anders investeren in de topsportinfrastructuur en ondersteuning. Welke van deze factoren de 
grootste bijdrage levert aan het opvallende effect is niet eerder bestudeerd. Opmerkelijk is 
dat er geen sprake blijkt te zijn van een doorwerking van de ‘thuis’-successen. Prestaties 
tijdens de eerstvolgende Spelen na het evenement in eigen land zijn niet significant beter 
dan prestaties tijdens de Spelen die aan het evenement in eigen land voorafgingen. 
 
Op nationaal niveau lijkt topsportsucces wel degelijk te koop. In elk geval twijfelen weinigen 
aan de stelling dat landen hun kansen op topsportsucces door gerichte ondersteuning en 
investeringen kunnen vergroten. Deze veronderstelling vormt een belangrijk uitgangspunt 
van het topsportbeleid in verscheidene landen, maar roept in zijn uitwerking talrijke vragen 
op. Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre zijn deze 
medebepalend voor hun prestaties? Welk topsportklimaat creëert de beste voorwaarden 
voor topsportsuccessen en hiermee samenhangende positieve maatschappelijke effecten? 
Hoe kan dit topsportklimaat op effectieve en efficiënte wijze worden verbeterd? Wat zijn de 
sterke en zwakke aspecten van het Nederlandse topsportklimaat vergeleken met de 
concurrentie? 
 
Hoewel er steeds grotere bedragen met het topsportbeleid zijn gemoeid en er belangrijke 
maatschappelijke effecten van uitgaan, zijn antwoorden op dergelijke vragen niet of 
nauwelijks wetenschappelijk te onderbouwen. Er hebben wel enige internationaal-
vergelijkende onderzoeken plaatsgevonden naar de sociale achtergrond en omgeving van 
topsporters, maar zij zijn niet gericht geweest op het identificeren en analyseren van 
succesbepalende factoren van het topsportklimaat. Voor zover deze factoren in het verleden 
wel zijn onderzocht, betrof het vooral moeilijk of niet-beïnvloedbare factoren, zoals de 
bevolkingsomvang, het Bruto Nationaal Product, de populatiedichtheid en sociaal-culturele 
verschillen tussen naties. Evenmin bestaat er een vergelijking tussen het topsportbeleid van 
verschillende landen en hun effecten, waardoor benchmarking (spiegelen aan best practices) 
momenteel niet tot de mogelijkheden behoort. De enkele uitzondering die hierop te vinden is, 
bevestigt dit algemene beeld (zie hoofdstuk 2). 
 
Doordat slechts in beperkte mate onderzoek is gedaan naar de relatie tussen topsportbeleid, 
topsportklimaat en topsportsucces, bestaat er gebrek aan zowel gegevens als 
theorievorming. Er is weinig kennis voorhanden over aspecten van het topsportklimaat en 
over de relatie tussen deze aspecten en hun effecten op topsportsuccessen. Dat maakt het 
lastig om in het Nederlandse topsportbeleid prioriteiten te leggen, keuzes te maken en 
vervolgens de effecten hiervan te evalueren. Om deze lacune aan te vullen, moeten 
ontwikkelingen in twee richtingen in gang worden gezet. Ten eerste moet er meer kennis 
worden opgebouwd over de vraag wat de succesbepalende factoren in het topsportklimaat 
zijn en hoe deze effectief en efficiënt kunnen worden beïnvloed. Ten tweede moet worden 
nagegaan waar Nederland ten aanzien van de meest succesbepalende factoren in 
internationaal-vergelijkend perspectief staat. Het voorliggende rapport is het resultaat van 
een eerste aanzet in beide richtingen. Het is gebaseerd op uitvoerig onderzoek naar het 
topsportklimaat in Nederland. 
 
 

1.2 Bruikbaarheid en toepasbaarheid 
 
Aanleiding voor een onderzoek naar het Nederlands topsportklimaat was de behoefte bij 
NOC�NSF en het ministerie van VWS aan meer kennis over de concurrentiepositie van de 
Nederlandse topsporters. 
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De Nederlandse sportorganisaties willen vanzelfsprekend optimale omstandigheden creëren 
voor de topsporters en hun begeleiders. Duidelijk is echter dat niet iedereen tevreden kan 
worden gesteld. In alle takken van sport worden op uiteenlopende niveaus topsportambities 
geformuleerd, maar de beschikbare middelen zijn onvoldoende om al deze ambities te 
ondersteunen. Topsportbeleid karakteriseert NOC�NSF dan ook in het meest recente 
beleidsplan als “een kwestie van kiezen”. Een internationaal-vergelijkend of benchmark-
onderzoek kan een bijdrage leveren aan het onderbouwen van die keuzes. Welk 
topsportklimaat is in andere landen gecreëerd en welke effecten heeft dit op de prestaties? 
In welke opzichten heeft Nederland een voorsprong op andere landen en ten aanzien van 
welke aspecten is er ruimte voor verbetering? En wat kunnen NOC�NSF, de sportbonden en 
de andere organisaties uit het Olympische netwerk doen om de concurrentiepositie van de 
topsport in Nederland verder te verbeteren? 
 
Ook de rijksoverheid heeft meer informatie nodig voor de uitvoering van haar topsportbeleid. 
In de nota Wat sport beweegt heeft zij aangegeven zich te willen inspannen voor de 
verbetering van het topsportklimaat, waarbij als uitgangspunt geldt “dat Nederlandse 
topsporters aanspraak kunnen maken op een topsportklimaat dat minimaal kan concurreren 
met dat in (wat betreft inwonersaantal en welvaartsniveau) vergelijkbare andere landen” 
(Ministerie van VWS 1996). De vraag is echter: hoe dit te meten en zodoende te evalueren, 
als er geen onderzoeken zijn verricht naar dit topsportklimaat? Hetzelfde probleem doet zich 
voor ten aanzien van afzonderlijke beleidsmaatregelen, zoals de invoering in 1999 van een 
stipendium voor topsporters die tot de beste acht van de wereld behoren in hun tak van 
sport. Hoe verhoudt de inkomenspositie van topsporters en de rijkstoelage aan topsporters 
zich na die maatregel tot die in andere landen, en in welke zin en mate zorgt deze regeling 
voor een verbetering van hun omstandigheden en sportprestaties? 
 
Met het oog op dergelijke vraagstukken op het gebied van het sportbeleid hebben NOC�NSF 
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 1998 opdracht gegeven tot een 
onderzoek naar het topsportklimaat. Dit onderzoek is uitgevoerd  door Diopter - Janssens & 
Van Bottenburg b.v. Omdat op voorhand duidelijk was dat een internationaal-vergelijkend 
onderzoek op korte termijn onhaalbaar was, is besloten tot een nulmeting van het 
Nederlands topsportklimaat. In plaats van met andere landen zijn vergelijkingen getrokken 
binnen Nederland: bijvoorbeeld tussen Olympische en niet-Olympische sporten, teamsporten 
en individuele sporten, topsporters met een A- en B-status en tussen mannen en vrouwen. 
 
NOC�NSF en het ministerie van VWS willen dit onderzoek met enige regelmaat uitvoeren, 
bijvoorbeeld parallel aan de Olympische cyclus. Bovendien willen zij dit onderzoek in een 
internationaal-vergelijkend perspectief plaatsen. De ambitie van dit onderzoek was daarom 
niet alleen om beleidsrelevante en direct toepasbare inzichten te verwerven over de vraag 
waar onze potenties versterkt en beter benut kunnen worden, maar ook om een 
onderzoeksmodel voor een internationaal-vergelijkende concurrentietoets te ontwikkelen en 
om contacten te leggen in geschikte andere landen die in een dergelijke toets willen 
participeren. 
 
Een internationaal-vergelijkende concurrentietoets kan op twee manieren worden uitgewerkt. 
Enerzijds kan worden geprobeerd om zoveel mogelijk landen bij deze toets te betrekken, met 
als doel na te gaan hoe het Nederlands topsportklimaat zich verhoudt tot dat in andere 
landen. Anderzijds kan worden gekozen voor benchmarking, met als doel ideeën op te doen 
voor verbetering van het topsportbeleid door Nederland te spiegelen aan best practices in 
andere landen. In het geval van benchmarking moet worden gestreefd naar een vergelijking 
van Nederland met landen die - op onderdelen of over de hele linie - betere 
topsportresultaten boeken, vanuit een sterk gelijkende en sterk afwijkende organisatie van 
het sportbeleid. Doel van deze benchmarking is niet om het Nederlands topsportklimaat te 
plaatsen naast dat van zoveel mogelijk landen, maar om leereffecten te bewerkstelligen op 
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grond van een gerichte vergelijking met (op onderdelen) beter presterende landen (Ministerie 
van Economische Zaken 1995). 
 
In het bedrijfsleven is benchmarking een gangbare methode om de eigen positie en 
toekomstige strategie te bepalen. Nieuw is dat ook beleidsorganisaties en overheden van 
concurrentietoetsen gebruik maken. Zo heeft de Nederlandse minister van Economische 
Zaken sinds 1995 een aantal toetsen op het concurrentievermogen laten uitvoeren, om na te 
gaan waar de potenties van de Nederlandse economie versterkt en beter benut konden 
worden.ii Vanuit dezelfde wens voert de Deense regering een permanente monitoring uit, 
zodat continu zicht wordt verkregen op de ontwikkeling van het eigen concurrentievermogen. 
In OESO-verband is voorts een set indicatoren ontwikkeld met betrekking tot de meest 
essentiële condities van de marktsector. De Europese Unie heeft aangegeven dat zij dit 
benchmark-onderzoek en de studie van best practices als een belangrijke methode ziet om 
de werkgelegenheidsprestaties te vergroten. Ook voor het topsportbeleid is deze methode 
zeer bruikbaar. 
 
 

1.3 Probleemstelling 
 
De beoogde periodieke concurrentietoets gaat uit van de vraag: “op welke wijze ontwikkelt 
het Nederlands topsportklimaat zich en hoe verhoudt dit topsportklimaat in Nederland zich in 
de Olympische jaren tot dat in andere landen?” Om deze vraag in de komende jaren te 
kunnen beantwoorden is in 1998 een pilot study gestart die zich beperkt tot het 
topsportklimaat in Nederland. Hierin stonden de volgende drie vragen centraal: 
 
1. Wat zijn de belangrijkste indicatoren van het topsportklimaat, wat is hun onderlinge 
gewicht, hoe kunnen zij worden beïnvloed door het topsportbeleid en hoe kan worden 
nagegaan welke invloed zij hebben op topsportsuccessen? 
 
2. Hoe is het ten aanzien van deze indicatoren gesteld met het Nederlands topsportklimaat in 
het Olympisch jaar 1998? 
 
3. Welke verschillen doen zich hierin voor tussen de volgende groepen: Olympische en niet-
Olympische sporten; teamsporten en individuele sporten; topsporters met een A- en B-
status; en mannen en vrouwen? 
 
 

1.4 Doelstelling 
 
Het onderzoek streeft diverse doelen na: 
• het maken van een kracht-zwakte analyse van het Nederlandse topsportklimaat; 
• het verrichten van een nulmeting die de basis vormt voor toekomstig onderzoek naar 

trends in de ontwikkeling van het Nederlands topsportklimaat; 
• de ontwikkeling van een meetinstrument ten behoeven van internationaal-vergelijkend 

onderzoek naar het topsportklimaat; 
• de ontwikkeling van wetenschappelijke theorievorming over de indicatoren van het 

topsportklimaat en over hun samenhang en betekenis; 
• de ontwikkeling van wetenschappelijke theorievorming over de samenhang tussen 

topsportklimaat, topsportbeleid en topsportsucces; 
• het aandragen van gegevens en kennis voor prioriteitenstelling in en evaluatie van het 

topsportbeleid; 
• het onderbouwen van de aanwending of werving van gelden voor verbetering van het 

topsportklimaat. 
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1.5 Onderzoeksaanpak 
 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden: 
• literatuuronderzoek; 
• verzameling van statistische gegevens; 
• interviewen van sleutelpersonen; 
• verrichten van een uitvoerige representatieve enquête onder topsporters, topcoaches 

en topsportcoördinatoren bij bonden; 
• bevragen van de Nederlandse bevolking over de invloed en waarde van topsport in 

een representatieve enquête. 
Hoofdstuk 2 gaat nader in op de verkozen methodologie. 
 
De onderzoeksgegevens zijn verzameld in de periode van mei 1998 tot en met februari 
1999. De genoemde enquêtes vonden plaats in het najaar van 1998. De enquête onder 
topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren voerde Diopter - Janssens & Van 
Bottenburg uit met ondersteuning van NOC�NSF. De vragen die aan de Nederlandse 
bevolking werden gesteld, werden ondergebracht in een bevolkingsonderzoek van bureau 
InterView. 
 
Bij de uitvoering van het onderzoek waren twee topsporters met een A-status betrokken: 
lange-afstands-zwemmer Edith van Dijk deed dit vanuit een part-time functie als 
beleidsonderzoeker bij Diopter; zwemmer Jurriën Engelsman participeerde in het onderzoek 
als stagiair bij Diopter vanuit zijn studie aan de HES. 
 
 

1.6 Afbakening en beperking 
 
In navolging van Van Staveren (1993) is het begrip ‘topsporter’ in dit onderzoek als volgt 
gedefinieerd: 
     

“een sportman of -vrouw die in interlandwedstrijden een land mag vertegenwoordigen 
in een gekwalificeerde tak van sport en individueel of met zijn of haar team presteert op 
het niveau van finales of eindrondes van Europese kampioenschappen, 
wereldkampioenschappen, Olympische Spelen of met deze kampioenschappen of 
spelen vergelijkbare toernooien, dan wel zijn of haar leeftijd, talent en inzet in 
aanmerking nemend, in staat is dat niveau binnen afzienbare tijd te halen.”iii

c. voor 
ander dan onder a genoemde sporten die door mannen worden beoefend, elke tak van sport 
die als zodanig wordt beoefend in tenminste 75 landen verspreid over 4 continenten. 
Voortbouwend op deze definitie is het topsportklimaat opgevat als: 
 
“de gewogen gesteldheid van de beïnvloedbare maatschappelijke en 
sportorganisatorische omgeving die de omstandigheden bepaalt waarin sporters zich 
tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen blijven leveren op het 
aangegeven hoogste niveau in hun tak van sport.” 

 
Deze definities geven aan dat het topsportklimaat niet alleen de omgeving en voorzieningen 
voor reeds gearriveerde topsporters betreft, maar ook voor jonge talenten. In beginsel gaat 
dit onderzoek dan ook in op de talentontwikkeling van jonge sporters. Zoals in hoofdstuk 2 
zal worden toegelicht, is de respons op de enquêtes onder jonge sporters echter te beperkt 
gebleven om uitspraken te kunnen doen over de specifieke kracht en zwakte van het 
topsportklimaat voor jonge talenten. 
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Deze pilot study heeft niet de pretentie om een volledig beeld te scheppen van het 
topsportklimaat. Betrekkelijk weinig aandacht krijgt bijvoorbeeld de organisatorische stabiliteit 
en dienstverlening en de maatschappelijke waardering voor topsport. In toekomstig 
onderzoek kan dit wellicht extra aandacht krijgen. Daaruit moet tevens blijken of het belang 
van niet-gehanteerde indicatoren in dit onderzoek is onderschat en of er nog andere en 
wellicht betere manieren zijn om de wel gehanteerde indicatoren te operationaliseren. 
 
Het voorliggende rapport berust in sterke mate op de opinies van topsporters en topcoaches. 
Het is niet altijd mogelijk gebleken daar harde gegevens naast te leggen. Een voorbeeld 
hiervan is de kwaliteit van topsportaccommodaties. Deze is beoordeeld op grond van een 
score op een waarderingsschaal die de topsporters en topcoaches eraan hebben gegeven. 
In aanvulling hierop zouden ook ‘harde’ gegevens over de kwaliteit van de 
topsportaccommodaties kunnen worden gezocht. Binnen het huidige onderzoek ontbraken 
de mogelijkheden daartoe. 
 
De onderzoeksgegevens hebben betrekking op 1998. Dit houdt in dat de effecten van 
recente ontwikkelingen, zoals het toekennen van een rijksstipendium aan topsporters, nog 
niet in het huidige onderzoek zijn gemeten. Van belang is voorts dat 1998 het jaar was van 
de Olympische Winterspelen te Nagano. Toekomstig onderzoek tijdens niet-Olympische 
jaren moet uitwijzen of het topsportklimaat voor wintersporters daardoor in 1998 anders 
uitvalt dan in een ander jaar het geval zou zijn geweest.  
 
 

1.7 Presentatie van de gegevens 
 
Bewust is gekozen voor een uitvoerige rapportage. De meting van het topsportklimaat is 
nooit eerder verricht en bevat daarom veel nieuw materiaal. Het onderzoek heeft bovendien 
niet alleen een toegepast, maar ook een meer fundamenteel wetenschappelijk karakter. Het 
onderzoek mondt niet alleen uit in beleidsaanbevelingen over mogelijke verbeteringen van 
het topsportklimaat, maar bevat ook een aanzet tot wetenschappelijke theorievorming over 
de samenhang tussen topsportbeleid, topsportklimaat en topsportsuccessen en een opzet 
voor een periodieke internationale concurrentietoets als vervolg op deze pilot study. 
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de wetenschappelijke achtergrond en de gehanteerde methodologie. 
Op basis van wetenschappelijke literatuur wordt een theoretisch model ontwikkeld met 
betrekking tot de relatie tussen topsportklimaat en topsportsucces. Aan de hand hiervan 
wordt ingegaan op de vraag wat het topsportklimaat bepaalt, hoe dit is te meten, wat er 
bekend is over het onderlinge gewicht van de diverse factoren die het topsportklimaat 
bepalen en in hoeverre zij beïnvloed kunnen worden door het topsportbeleid. 
 
In hoofdstuk 3 worden gegevens gepresenteerd over het belang en gewicht van de diverse 
factoren ten opzichte van elkaar en over hun invloed op topsportsucces.  
 
In de hierop volgende hoofdstukken worden de afzonderlijke indicatoren uitgemeten. De 
hoofdstukken 4 en 5 benaderen het topsportklimaat vanuit micro-niveau: de individuele 
leefsituatie en begeleiding van topsporters. Hoofdstuk 4 gaat in op de individuele leefsituatie 
van de topsporters. Wat is hun financiële situatie, hoe is hun rechtspositie en sociale 
zekerheid, welke steun ondervinden zij van ouders en partners, wat zijn hun carrière-
perspectieven en welke medewerking krijgen zij vanuit school en werk? In hoofdstuk 5 komt 
de individuele begeleiding aan de orde. In welke zin en mate is er sprake van 
talentherkenning en -begeleiding en kunnen topsporters rekenen op sporttechnische, 
(para)medische, mentale, sociale en zakelijke begeleiding? En hoe wordt die begeleiding 
gewaardeerd? 
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Hoofdstuk 6 behandelt vervolgens het onderwerp vanuit meso-niveau: de sportfaciliteiten 
waarvan topsporters gebruik maken: de trainings- en wedstrijdaccommodaties, de 
trainingsstages en -kampen, de deelname aan internationale wedstrijden en het aantal 
topsportevenementen in eigen land. 

 
Daarna wordt in hoofdstuk 7 een perspectief op macro-niveau gehanteerd. Hierin komt aan 
de orde in hoeverre er sprake is van een sport- en topsportcultuur. In dit verband wordt 
aandacht besteed aan de financiële ondersteuning van de topsport door overheden, 
sportorganisaties en bedrijfsleven, de omvang van de sportparticipatie en 
sportbelangstelling, de positie van de lichamelijke opvoeding op scholen, de media-
belangstelling voor topsport en de maatschappelijke waardering voor topsport. 
 
Hoofdstuk 8 bevat tenslotte de conclusies en aanbevelingen die dit onderzoek heeft 
opgeleverd. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de relatie tussen topsportklimaat, 
topsportbeleid en topsportsucces. 
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2. Theorie en methodologie 
  
 

2.1 Inleiding 
 
De achterliggende gedachte van dit onderzoek is dat er een verband bestaat tussen 
topsportklimaat en topsportsucces en dat het topsportklimaat en daarmee dus ook 
topsportsucces beleidsmatig zijn te beïnvloeden. De vraag is wat die relatie precies is: op 
welke wijze kan het topsportbeleid invloed hebben op het topsportklimaat en in hoeverre kan 
zodoende effect worden gesorteerd op het topsportsucces? 
 
Deze problematiek is ingewikkeld. Topsportresultaten zijn afhankelijk van verschillende 
complexen van factoren, waarvan het topsportklimaat er één is. Deze factoren grijpen op 
elkaar in. Sommige hiervan, zoals de geluksfactor, zijn nauwelijks grijpbaar en dus 
beïnvloedbaar. Andere factoren zijn weer nauwelijks meetbaar, zoals het effect van publieke 
waardering. Hetzelfde geldt voor het effect van dopinggebruik als storende variabele. 
Desondanks is het mogelijk om meer te weten te komen over de rol die het topsportklimaat 
(en de verschillende afgeleide aspecten hiervan) speelt. 
 
In dit hoofdstuk willen wij die theorievorming op gang brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van verschillende onderzoeksgegevens en theoretische inzichten. Ten eerste is nieuw 
empirisch materiaal verzameld. Ten tweede is de bestaande literatuur over 
succesbeïnvloedende factoren bestudeerd. Ten derde is gebruik gemaakt van de ronde-
tafel-gesprekken en eindconferentie over het topsportklimaat in Nederland, waaraan 
topsporters, topcoaches, sportbestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 
de media deelnamen. 
 
De genoemde ronde-tafel-gesprekken werden in de eerste helft van 1995 door het ministerie 
van VWS georganiseerd. Ten behoeve van de gesprekken werd een discussiekader 
opgesteld, waarin enige theoretische noties over het topsportklimaat naar voren werden 
gebracht (Van Bottenburg, Van Rossum en Van Staveren 1995). Ook werd aan de 
deelnemers gevraagd hoe zij een fictief bedrag van ƒ100 miljoen zouden verdelen over 
diverse voorgelegde maatregelen en activiteiten ter verbetering van het topsportklimaat (Van 
Rossum 1995a). Na afloop van de ronde-tafel-gesprekken en de eindconferentie werd een 
evaluatiestudie verricht (Van Bottenburg 1996). 
 
Een belangrijk aangrijpingspunt om het topsportklimaat te onderzoeken zijn de 
medaillespiegels die na afloop van de Olympische Spelen worden opgesteld. Deze 
medaillespiegels geven het aantal gewonnen medailles per land weer en roepen de vraag op 
hoe de onderlinge verschillen te verklaren zijn. Verschillende auteurs hebben hiernaar 
onderzoek gedaan; veelal door op zoek te gaan naar correlaties tussen enerzijds de 
medaillespiegels van Olympische Spelen en anderzijds rangordes van landen die zijn 
gebaseerd op demografische, economische en sociale gegevens van de Verenigde Naties. 
 
Het gebruik van de medaillespiegel om theoretische noties over het topsportklimaat te 
ontwikkelen, heeft enige bezwaren. Zo gelden de Spelen niet als het belangrijkste toernooi 
voor bijvoorbeeld voetbal, wielrennen en tennis. Bovendien staan niet alle sporten op het 
Olympische programma en gaat het gebruik van de medaillespiegel dus voorbij gegaan aan 
de prestaties van bijvoorbeeld biljarters, bridgers, golfers, korfballers en motorsporters. Daar 
staat echter tegenover dat de Olympische Spelen de enige mogelijkheid bieden om 
sportprestaties tegen elkaar af te zetten die zijn geleverd door sporters uit vrijwel alle landen 
in diverse sporttakken en sportdisciplines, in dezelfde (korte) tijdsperiode en onder ongeveer 
gelijke omstandigheden. 
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2.2 Ontwerp van een theorie over het topsportklimaat  
 
Kennis over het topsportklimaat is van belang voor de verklaring van topsportsucces. Hierbij 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verklaring op individueel en collectief 
niveau, ofwel tussen persoonlijke succes (het winnen van een medaille door een topsporter) 
en nationaal succes (de positie van een land op de medaillespiegel). 
 
Hoewel successen op beide niveaus met elkaar samenhangen, vergen zij verschillende 
verklaringsmodellen. In deze paragraaf zal worden aangegeven van welke 
verklaringsmodellen in deze studie is uitgegaan. Het eerste deel zet het verklaringsmodel 
voor persoonlijk succes in de topsport uiteen. Doel hiervan is om de invloed van het 
topsportklimaat ook voor individuele topsporters in perspectief te plaatsen. Voor de toetsing 
en uitwerking van dit verklaringsmodel zijn verdere bijdragen nodig vanuit andere disciplines 
(met name de sportfysiologie en sportpsychologie). Hier is onder meer voortgebouwd op een 
model van Van Rossum (1993b). De invloed van het topsportklimaat wordt in het tweede 
deel van deze paragraaf uitgebreider behandeld bij de ontwikkeling van een 
verklaringsmodel voor nationaal succes in de topsport; het eigenlijke thema van dit 
onderzoek. 
 
Afsluitend zal ten aanzien van beide verklaringsmodellen worden aangegeven wat de rol en 
betekenis van het topsportklimaat als verklarende factor is en op welke relaties de volgende 
hoofdstukken van dit rapport ingaan. 
 
 
2.2.1 Verklarende factoren voor persoonlijk succes in de topsport 
 
Voor individuele topsporters is het winnen van een Olympische medaille (en het behalen van 
andere sportsuccessen) afhankelijk van diverse factoren, die in vijf hoofdgroepen kunnen 
worden onderverdeeld: natuurlijke aanleg, fysieke kenmerken, psychologische kenmerken, 
omgevingskenmerken en wedstrijdkenmerken. Een bepaling van hun onderlinge gewicht, 
vereist een combinatie van fysiologische, biomechanische, psychologische, sociologische en 
sportspecifieke gegevens. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat dit 
onderlinge gewicht per sport kan verschillen en dat de verschillende factoren op elkaar 
kunnen inwerken. 
    
Natuurlijke aanleg en fysieke eigenschappen zijn een eerste vereiste, hoewel zij in de ene 
sport vermoedelijk doorslaggevender zijn dan in de andere. Voor sporten als basketbal, 
discuswerpen, roeien en turnen wegen fysieke kenmerken (zoals kracht, lenigheid, 
uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie) in verhouding tot de natuurlijke aanleg voor 
de sport naar verwachting zwaarder dan voor bijvoorbeeld voetbal en biljarten. In de 
sportfysiologische literatuur is uitgebreid onderzoek gedaan naar de kenmerken van 
topsporters (zie bijvoorbeeld Zwolle 1997a en 1997b; Lamb en Knuttgen 1994; Van Rossum 
1993a; Laurenson, Fulcher & Korkia 1992; Sparling 1987). Aan de hand van de inzichten die 
dit heeft opgeleverd, kan de verklaring voor persoonlijk succes in de topsport verder worden 
uitgewerkt. Die uitwerking schiet aan ons doel en vermogen voorbij. 
 
Ongeacht de verschillen in fysiologische vereisten tussen sporten kan worden geconstateerd 
dat natuurlijke aanleg en fysieke fitheid door topsporters en hun coaches in het algemeen als 
essentieel worden gezien voor succes (Van Rossum & Gagné 1994; Van Rossum 1996). 
Ook geldt dat talent en fysiek op elkaar kunnen inwerken: door de aanleg van een persoon 
kunnen bepaalde spieren sterker worden ontwikkeld, waardoor het talent beter tot 
ontplooiing komt. 
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Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zijn eveneens onontbeerlijk. Dit onderwerp is het 
terrein van de sportpsychologie, waar eveneens veelvuldig onderzoek is gedaan naar de 
vereisten van de topsport (zie bijvoorbeeld Morgan e.a. 1988; Mahoney, Gabriel en Perkins 
1987; Highlen en Bennett 1979). Ook voor deze discipline geldt dat toekomstig onderzoek 
moet uitwijzen welke inzichten van belang zijn voor de verklaring van persoonlijk succes in 
de topsport. Hier kan alleen worden gewezen op enige aanknopingspunten die de 
sportpsychologische literatuur biedt. Zo vermeldt Van Rossum (1996) dat topsporters en 
topcoaches uit een lijst van tien factoren (naast fysieke fitheid en natuurlijke aanleg) vooral 
wijzen op de relevantie van mentale fitheid en tactisch vermogen voor succes. Wat de 
mentaliteit betreft, achten zij vooral zelfvertrouwen, competitiviteit en concentratie van belang 
(Van Rossum 1996). Ander onderzoek naar psychologische kenmerken van 
medaillewinnaars wees uit dat deze topsporters minder angstig en onzeker zijn over hun 
eigen prestaties, zich beter kunnen concentreren voor en tijdens de wedstrijd, meer 
zelfvertrouwen hebben, in hun mentale voorbereiding minder afhankelijk zijn van derden en 
hoger gemotiveerd zijn (Mahoney, Gabriel & Perkins 1987; vgl. Orlick 1989 en - 
samenvattend - Summers 1990). Ook hier moet worden uitgegaan van een wisselwerking 
tussen psychologische en fysieke eigenschappen en de natuurlijke aanleg. 
 
De genoemde factoren - natuurlijke aanleg, fysieke eigenschappen en 
persoonlijkheidskenmerken - zijn noodzakelijk, maar onvoldoende voor succes in de 
topsport. Ook omgevingskenmerken spelen hierbij een rol. Op verschillende manieren 
hebben omgevingskenmerken invloed op de fysieke eigenschappen, persoonlijkheid en 
natuurlijke aanleg van mensen. Voeding en training kunnen inwerken op de fysieke 
gesteldheid van sporters; de sociaal-maatschappelijke omstandigheden en mentale coaching 
kunnen de mentaliteit van de topsporter beïnvloeden. Ook de ontplooiing van talent is van 
omgevingsfactoren afhankelijk. Een chronisch tekort aan voeding, sportfaciliteiten of 
sporttechnische en -medische begeleiding kan die ontplooiing verhinderen. 
 
Een juiste combinatie van fysieke en psychologische eigenschappen in een 
topsportvriendelijke omgeving biedt nog geen garantie op succes. Uiteindelijk geven 
wedstrijdkenmerken de doorslag, zoals de vorm van de dag, het niveau van de concurrenten 
en toevalsfactoren, zoals geluk of pech (weersomstandigheden, valpartijen veroorzaakt door 
anderen en dergelijke). 
 
In schema ziet dit complex van factoren er als volgt uit: 
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Het topsportklimaat heeft betrekking op de omgevingskenmerken. In schema 1 is de invloed 
hiervan aangegeven met groene pijlen. Het begrip topsportklimaat is echter beperkter dan 
het begrip omgevingskenmerken. Dit hangt samen met de beleidsmatige beïnvloedbaarheid 
van de omgevingskenmerken. Aan de hand van een verklaringsmodel voor 
topsportsuccessen op nationaal niveau kan worden duidelijk gemaakt welke 
omgevingskenmerken wel en niet tot het topsportklimaat kunnen worden gerekend en in 
deze studie zijn betrokken. 
 
 
 
2.2.2 Verklarende factoren voor nationaal succes in de topsport 
 
Wanneer op nationaal niveau naar topsportsucces wordt gekeken, is de invalshoek anders 
dan wanneer individueel topsportsucces het uitgangspunt is. In het eerste geval wordt niet 
het incidentele of structurele succes van ‘topsporter x’ vergeleken met dat van ‘topsporter y’, 
maar het succes van ‘land x’ met dat van ‘land y’. Daaruit resulteert een ander 
verklaringsmodel. Dit model kan worden toegelicht aan de hand van analyses van de 
Olympische medaillespiegels. 
 
Wat bepaalt een hoge positie op de Olympische medaillespiegel? In het verleden is hiernaar 
divers onderzoek verricht. Daarbij is vooral gezocht naar de correlatie tussen de rangorde 
van landen op de medaillespiegel en diverse factoren die buiten de invloed van het 
sportbeleid liggen, zoals de invloed van het inwoneraantal, de bevolkingsdichtheid, het Bruto 
Nationaal Product, de religie en het politieke systeem. De resultaten van deze studies geven 
inzicht in de belangrijkste achtergrondkenmerken die structureel van invloed zijn op de plaats 
die een land inneemt op de medaillespiegel. 
 
De beschikbare studies naar dit verband hebben drie nadelen. Een eerste is dat zij voor een 
belangrijk deel gedateerd zijn en daardoor betrekking hebben op Olympische Spelen waarin 
veel minder landen participeerden dan tegenwoordig het geval is (Jokl 1956; Ball 1972; 
Levine 1974; Grimes e.a. 1974). 
 
Een tweede nadeel is dat de meeste zijn uitgevoerd in de periode van de Koude Oorlog, toen 
de concurrentieslag tussen het kapitalistische Westblok en communistische Oostblok ook in 
de sport hevig werd uitgevochten. Sommige auteurs konden zich in hun analyse niet van de 
ideologische achtergrond van deze concurrentieslag losmaken (zie bijvoorbeeld Navikov en 
Maximenko 1972). In de periode van 1952 tot 1980, en in het bijzonder vanaf 1968, nam het 
aantal gouden medailles van landen uit het Warschaupact sterk toe, hetgeen ten koste ging 
van de NAVO-landen en de min of meer onafhankelijke landen. De laatste landen 
profiteerden sterk van de boycot die eerst de Spelen van Moskou en vervolgens die van Los 
Angeles trof (Seppänen 1988). In diverse onderzoeken werd uit deze correlatie 
geconcludeerd dat het macro-politieke systeem van een land (socialistisch dan wel 
kapitalistisch) een belangrijke verklarende factor was voor topsportsucces (Novikov en 
Maximenko 1972; Ball 1972; Levine 1974). Hierbij werd echter nauwelijks in kwalitatieve of 
kwantitatieve zin ingegaan op de achtergrond van deze correlatie: de wijze waarop het 
topsportbeleid binnen dit systeem werd gecentraliseerd; hoe hulpbronnen van verschillende 
aard sterker en systematischer werden aangewend om topsportsuccessen te 
bewerkstelligen; hoe er een systeem werd opgebouwd om elke kiem van sporttalent op te 
sporen; en hoe deze talenten werden ‘opgeleid’ tot topsporters, onder begeleiding van een 
leger professionele begeleiders.iv 
 
Dit gebrek aan sportspecifieke diepgang wijst op een derde nadeel van de bestaande studies 
op dit gebied: zij analyseren slechts de invloed van niet-sportspecifieke geografische, 
demografische, macro-economische, politieke en sociaal-culturele factoren. Hieruit kunnen 
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inzichten worden verkregen over de (ongelijke) uitgangssituatie van landen tijdens de 
Olympische Spelen. Zij geven echter geen zicht op het verband tussen de plaats op de 
medaillespiegel en het topsportklimaat of sportbeleid van een land. Aan verschillen in 
bijvoorbeeld de financiële ondersteuning van topsport, het gehanteerde 
talentherkenningssysteem, de aard en omvang van de sportfaciliteiten of de kwaliteit van de 
begeleiding wordt in deze studies geen aandacht besteed. Zodoende bestaat er redelijk veel 
kennis over de factoren die door het sportbeleid niet zijn te beïnvloeden, maar nauwelijks 
over de wel beïnvloedbare factoren (vgl. Eising 1996). 
 
Ons onderzoek komt aan beide bezwaren tegemoet. Omdat een belangrijk deel van de 
literatuur gedateerd is, hebben wij de gevonden correlaties tussen het aantal gewonnen 
medailles enerzijds en enkele geografische, demografische, macro-economische en sociaal-
culturele gegevens anderzijds getoetst aan de resultaten van de Olympische Zomerspelen 
van 1992 te Barcelona. Dat jaar is verkozen omdat rond dit jaar de meeste gegevens over 
verschillende variabelen van deelnemende landen beschikbaar waren. De resultaten hiervan 
worden in deze paragraaf besproken en zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het door ons 
gehanteerde verklaringsmodel. Veel belangrijker is echter dat wij met deze analyse niet 
willen volstaan. De waarde van onze studie ligt juist in de informatie over de factoren die 
door het sportbeleid wèl zijn te beïnvloeden. Die informatie wordt in de volgende 
hoofdstukken gepresenteerd. Het door ons gehanteerde verklaringsmodel maakt duidelijk 
hoe belangrijk het is om niet-beïnvloedbare en wel-beïnvloedbare factoren van elkaar te 
onderscheiden. Op grond van dit onderscheid geven wij aan wat wel en wat niet tot het 
topsportklimaat kan worden gerekend. 
 
 
NIET-BEÏNVLOEDBARE FACTOREN 
 
Uit de literatuur blijkt een sterke samenhang tussen de mate van nationaal succes tijdens 
Olympische Spelen en twee onafhankelijke variabelen, te weten het Bruto Nationaal Product 
en de bevolkingsomvang. De onderzoeken laten bovendien zien dat de invloed van de 
eerste factor groter is dan de tweede factor (Kiviaho en Mäkelä 1978; Levine 1974; Novikov 
en Maximenko 1972; Jokl 1956). Verschillende auteurs (bijvoorbeeld Levine 1974 en Colwell 
1980) wijzen er echter op dat de relatie tussen BNP en Olympisch succes zich niet voordoet 
bij een vergelijking van de Navo-landen met de Oostblok-landen ten tijde van de Koude 
Oorlog. Hun conclusie hieruit is dat economische rijkdom belangrijk is, maar dat succes 
uiteindelijk vooral afhangt van de mate waarin die rijkdom wordt aangewend voor de 
topsport. Levine (1974) wijst voorts op de invloed van het grondoppervlak van landen op het 
succes bij Olympische Spelen, maar merkt daarbij op dat die correlatie vooral tot stand komt 
door het sterke gewicht dat de Sovjet Unie en de Verenigde Staten in de schaal leggen. 
 
Over de rol van religie spreken de onderzoekers elkaar tegen. In navolging van Webers 
theorie over de samenhang tussen protestantse ethiek en protestantisme zijn Lüschen 
(1967) en Seppänen (1981) nagegaan of er een samenhang is tussen het winnen van 
medailles en religie. Hun conclusie dat protestantse topsporters meer medailles winnen dan 
katholieke wordt door Kivaho en Mäkelä (1978) in twijfel getrokken. Zij beargumenteren dat 
dit effect het gevolg is van het feit dat de verdeling tussen protestants, katholiek en andere 
religies in sterke mate correleert met verschillen in het Bruto Nationaal Product en de 
bevolkingsomvang. Deze twee variabelen hebben een sterke invloed op het aantal 
gewonnen medailles en de invloed van religie is daarvan een afgeleide. Een onderzoek naar 
de religieuze achtergrond van Nederlandse topsporters tussen 1952 en 1999 ondersteunt die 
conclusie. Hieruit blijkt dat het percentage protestantse deelnemers aan de Olympische 
Spelen in Nederland is teruggelopen met 36%, terwijl deze terugval over de hele 
Nederlandse bevolking 17% bedroeg. Het percentage katholieken steeg daarentegen juist. 
Die verschuiving ging gepaard met een regionale verschuiving in de herkomst van de 
topsporters, met een toenemend aandeel van topsporters uit Noord-Brabant. Tijdens de 
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Olympische Spelen te Barcelona van 1992 was 39,6% van de Nederlandse deelnemers 
katholiek, 12,5% protestant en had 47,9% geen religie. Dit laatste percentage lag 10% hoger 
dan destijds onder de Nederlandse bevolking het geval was (Van Wijnen 1998). 
Opvallend is dat absoluut en relatief succes door verschillende factoren blijken te worden 
beïnvloed; waarbij relatief succes staat voor het aantal medailles per hoofd van de bevolking. 
Terwijl de bevolkingsdichtheid niet bepalend is voor de mate van absoluut succes, is deze 
variabele dat wel voor de mate van relatief succes. De verklaringskracht van andere 
factoren, waaronder ook de bevolkingsomvang en het BNP per inwoner, nemen echter ten 
aanzien van relatief succes af (Kiviaho en Mäkelä 1978). 
 
Onze analyse van de resultaten tijdens de Olympische Zomerspelen van 1992 te Barcelona 
ondersteunt de uitkomsten van vroeger onderzoek ten dele en levert tevens nieuwe inzichten 
op. Wij gingen de samenhang na tussen het aantal gewonnen medailles als afhankelijke 
variabele en de grondoppervlakte, het inwoneraantal, de levensverwachting, de 
urbanisatiegraad, het BNP en het BNP per capita als onafhankelijke variabelen. Ook voerden 
wij met betrekking tot deze variabelen vier regressie-analyses uit: voor alle deelnemende 
landen en voor alle landen die één of meer medailles wonnen; in beide gevallen bovendien 
voor zowel het absolute als relatieve succes. Van de 169 deelnemende landen beschikten 
wij voor 137 landen over gegevens voor alle genoemde variabelen; van de 64 medaille-
winnende landen was dit voor 56 het geval.v 
 
Een analyse van de relatie tussen de onafhankelijke variabelen en het relatieve succes 
leidde tot geheel verschillende resultaten vergeleken met het absolute succes. Zowel voor 
het absolute succes als het relatieve succes maakte het echter weinig uit of de analyse werd 
uitgevoerd over alle deelnemende landen of alleen over de medaille-winnende landen. 
Dezelfde variabelen bleken van significante invloed (met uitzondering van het 
inwoneraantal); de R²-waarden verschilden niet veel. De onderstaande gegevens hebben 
betrekking op de analyse van landen die één of meer medailles hebben gehaald en dus op 
de medaillespiegel voorkomen. 
 
 
Tabel 2: Voorspelbaarheid van medaillespiegel Olympische Spelen 1992 te Barcelona uit kenmerken 
van medaillewinnende landen (N=56) 

Onafhankelijke variabele t-waarde sign. niveau 

BNP 5,969 ,000 

Inwoneraantal 2,359 ,022 

Landoppervlakte 2,337 ,023 

Urbanisatiegraad 1,766 ,083 

BNP per capita -0,795 ,430 

Levensverwachting 0,282 ,779 

 

 
Tabel 2 laat zien dat het het Bruto Nationaal Product, inwoneraantal en de grondoppervlakte 
belangrijke verklarende factoren zijn. Deze drie variabelen hangen onderling nauw samen.vi 
In tabel 3 wordt nog een stap verder gegaan. Deze tabel geeft aan welke variabelen de 
grootste variantie in de medaillespiegel verklaren.vii Hieruit komt naar voren dat 50% van de 
verschillen in het aantal gewonnen medailles tussen landen is toe te schrijven aan het feit 
dat zij een verschillend Bruto Nationaal Product hebben. BNP en grondoppervlakte tezamen 
verklaren 60% van de variantie; BNP, grondoppervlakte, inwoneraantal en urbanisatiegraad 
63%. Toevoeging van andere variabelen doet het percentage verklaarde variantie nauwelijks 
meer stijgen. Overigens wijst de hoge standaardschattingsfout erop dat dit nog niet wil 
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zeggen dat het aantal medailles zich goed laat voorspellen uit deze variabelen. Er is een 
duidelijk verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele, maar de spreiding van 
de scores ten opzichte van de regressielijn is vrij groot. 
 
 
Tabel 3: Verklaarde varianties in medaillespiegel van Olympische Spelen 1992 te Barcelona voor 
meest voorspellende variabelen ten aanzien van absoluut en relatief succes van landen 

Afhankelijke variabele Onafhankelijke 
variabele 

t-waarde sign. 
niveau 

aangepaste 
determinatie-

coëfficiënt 
R Square 

(verklaarde 
variantie) 

standaard-
schattings-

fout 

Medaille-
winnende 
landen 
tijdens OS 
1992 

Absoluut 
succes 

BNP* 8,003  ,000 ,500 13,67 

  BNP* 
Landoppervlakte 

7,220  
4,039  

,000 
,001 

,599 12,24 

  BNP# 
Landoppervlakte 
Inwoneraantal 
Urbanisatiegraad 

6,523  
2,535  
2,469  
2,032  

,000 
,014 
,016 
,047 

,632 11,73 

 Relatief 
succes 

Urbanisatiegraad* 2,925  ,005 ,107 0,71 

* Forward-method; # backward-method 

 
 
Onze analyse bevestigt dat het relatieve succes van landen met andere variabelen 
samenhangt dan het absolute succes. Dit relatieve succes laat zich door geen van de 
onderscheiden onafhankelijke variabele verklaren (bij �=0,05). Urbanisatiegraad is de 
variabele waarvoor het krachtigste verband kan worden aangetoond. De verklaarde variantie 
is met 11% echter gering. Het absolute succes biedt dus betere aanknopingspunten voor 
een verklaringsmodel dan het relatieve succes.viii 
 
De betekenis van de gepresenteerde gegevens is tweeërlei. Ten eerste biedt de regressie-
analyse inzicht in de belangrijkste onafhankelijke variabelen die van invloed zijn op het 
aantal medailles dat landen winnen. Dit inzicht is van belang voor de ontwikkeling van het 
theoretisch verklaringsmodel voor nationale topsportsuccessen, dat in het navolgende zal 
worden ontvouwd. Ten tweede kan met behulp van een clusteranalyse worden nagegaan 
welke landen in een vergelijkbare uitgangssituatie verkeren (in het bijzonder met Nederland), 
rekening houdende met de onafhankelijke variabelen waarvan de grootste verklaringskracht 
uitgaat. Dat inzicht is van belang voor evaluatie- en benchmark-onderzoek. Hierop gaan wij 
in de volgende paragraaf in. 
 
In het verklaringsmodel moeten op grond van de bovenstaande inzichten als niet-
beïnvloedbare factoren inwoneraantal, grondoppervlakte, urbanisatiegraad en vooral sociaal-
economische omstandigheden worden opgenomen (zie schema 2). 
 
Inwoneraantal 
Het theoretische verklaringsmodel gaat ervan uit dat de diverse takken van sport vragen om 
vele vaardigheden en dat de aanleg van mensen om zich hierin te bekwamen grotendeels 
gelijkmatig is verdeeld over de wereldbevolking. Hierdoor is inwoneraantal een belangrijke 
verklarende factor voor het aantal medailles dat door afzonderlijke landen wordt gewonnen. 
Een land met meer inwoners heeft een groter potentieel aan talent en maakt daardoor kans 
op meer medailles. 
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Grondoppervlakte: fysiologische diversiteit 
De gelijkmatige verdeling van talent gaat niet voor alle afzonderlijke sporten op. Voor 
sommige sporttakken hebben mensen met bepaalde fysieke eigenschappen voordelen; en 
sommige van die fysieke eigenschappen zijn weer niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. 
Hierdoor hebben landen met een zeer groot grondoppervlakte een voordeel. Hun inwoners 
zijn over een groter gebied verspreid, waardoor de diversiteit aan fysieke eigenschappen 
binnen de bevolking groter is. Die diversiteit vergroot de kans dat zij een medaille behalen in 
bepaalde sportdisciplines waar mensen met specifieke fysieke eigenschappen een voordeel 
hebben. In het verklaringsmodel wordt ervan uitgegaan dat deze invloed op de totale 
medaillespiegel beperkt is. Omdat er tijdens de Olympische Spelen wordt gestreden om een 
overwinning bij een groot aantal sporten, kan het nadeel van bepaalde landen vanwege de 
fysieke eigenschappen van hun bevolking worden gecompenseerd door een voordeel in 
andere sporttakken of -disciplines. 
 
Grondoppervlakte: geografische en klimatologische diversiteit  
De geografische en klimatologische diversiteit is een andere reden voor de invloed van de 
grondoppervlakte. Sommige sporten vragen om een landschap en klimaat met specifieke 
kenmerken. Omdat die kenmerken niet overal dezelfde zijn, hebben bepaalde landen in de 
betreffende takken van sport een voordeel. Landen met bergen en sneeuw halen meer 
medailles in skiën. Hoewel de ontwikkeling van de technologie (kunstijsbanen) en de 
toenemende mobiliteit (wintersport) de invloed hiervan kan reduceren, blijft deze groot. De 
geografie en het klimaat van kleine landen kan uiterst geschikt zijn voor bepaalde sporten, 
maar de kans is groot dat dit wordt gecompenseerd door een ongeschiktheid voor andere 
sporten. In landen met een groot grondoppervlakte is de kans groter dat hun geografie en 
klimaat voordelen biedt voor meer sporten dan in kleinere landen. 
 
Urbanisatiegraad 
De invloed van de urbanisatiegraad hangt samen met het feit dat sport een typisch stedelijke 
activiteit is (zie bijv. Adelman 1986; Van Bottenburg 1994). Vrijwel overal ter wereld werd de 
moderne sport eerst in stedelijke gebieden geïntroduceerd en beoefend, om vervolgens naar 
rurale gebieden te verspreiden. Ook is de sportbeoefening vrijwel overal in stedelijke 
gebieden hoger, mede omdat de sportvoorzieningen hier beter en talrijker zijn. Als gevolg 
zijn trainings- en wedstrijdaccommodaties in stedelijke gebieden voor topsporters beter te 
bereiken en is het organiseren van gezamenlijke trainingen eenvoudiger. Landen met een 
hogere urbanisatiegraad maken daardoor meer kans op medailles dan landen die een 
overwegend ruraal karakter hebben. 
 
Sociaal-economische omstandigheden 
Het aantal gewonnen medailles door een land laat zich mede verklaren door hun 
bevolkingsomvang, grondoppervlakte en urbanisatiegraad, maar de invloed van deze 
variabelen is gering vergeleken bij die van de economische mogelijkheden in een land, 
uitgedrukt in het Bruto Nationaal Product. 
 In combinatie met het aantal inwoners en de urbanisatiegraad weerspiegelt het BNP de 
welvaart van een land. Minder welvarende landen behalen vrijwel geen medailles, hoewel zij 
een groot deel van de wereldbevolking uitmaken. Van de 842 uitgereikte medailles in Atlanta 
1996 ging 82,5% naar 25 landen, terwijl zij tezamen slechts iets meer dan de helft van de 
wereldbevolking uitmaakten. Meer dan negen op de tien medailles gingen naar de westerse 
landen (47,8% van de medailles), landen die voorheen tot de Sovjet Unie en het Oostblok 
behoorden (26,0%), Oostaziatische landen, te weten China, Zuid-Korea en Japan (10,8%) 
en twee Latijnsamerikaanse landen, namelijk Cuba en Brazilië (4,8%). De overige 8,7% van 
de medailles werden verdeeld over 78 landen, terwijl 84 deelnemende landen zonder 
medaille huiswaarts keerden. Deze landen waren niet bij toeval grotendeels de minder 
welvarende landen uit Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. 
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 De economische omstandigheden werken indirect in op de kans die landen hebben op 
Olympische medailles, omdat zij medebepalend zijn voor bijvoorbeeld het gemiddeld aantal 
kilojoules aan voedselconsumptie per persoon per dag, de hoogte van de kindersterfte, het 
analfabetisme onder de bevolking en de gemiddelde mobiliteit van mensen. Daarmee 
beïnvloeden zij de vraag of mensen met veel aanleg voor sport ook daadwerkelijk de kans 
krijgen om zich in sport te bekwamen. 
 
De economische omstandigheden kunnen ook op directe wijze van invloed zijn op het aantal 
medailles dat een land wint, namelijk wanneer zij op effectieve wijze worden aangewend om 
het topsportklimaat te verbeteren. Daarmee komen wij echter op de beïnvloedbare factoren. 
 
 
BEÏNVLOEDBARE FACTOREN 
 
Wanneer verschillen in de belangrijkste niet-beïnvloedbare factoren (inwoneraantal, 
grondoppervlakte en sociaal-economische omstandigheden) worden verdisconteerd in een 
vergelijking van het topsportsucces tussen landen, kan het effect van het topsportklimaat 
worden gemeten. Met betrekking tot dit effect moet worden uitgegaan van een grote variatie 
tussen landen, omdat zij hun hulpbronnen op een uiteenlopende manier en in verschillende 
mate aanwenden om topsportsuccessen te bevorderen. Het gaat hierbij om factoren van 
uiteenlopende aard die direct of indirect via het topsportbeleid zijn te beïnvloeden. 
 
Op deze wijze redenerend kan het begrip topsportklimaat specifieker worden gedefinieerd. 
Wij beperken dit begrip in ons onderzoek tot de sport- en topsportspecifieke factoren die van 
invloed zijn op het behalen van topsportsucces door landen en die door het topsportbeleid 
zijn te beïnvloeden. Dit houdt in dat dit onderzoek niet ingaat op de psychologische en 
fysieke factoren die van invloed zijn op het succes van topsporters. Evenmin richt dit 
onderzoek zich op de factoren die niet via het sportbeleid zijn te beïnvloeden. Om een 
voorbeeld te geven: het onderzoek gaat niet in op de invloed van het gemiddeld inkomen 
onder de bevolking, maar wel op de invloed van de gemiddelde inkomenspositie van 
topsporters en toptrainers.  
 
Wat zijn nu de factoren van het topsportklimaat die van invloed zijn op het topsportsucces 
van ‘land x’ met een gegeven BNP, inwoneraantal, grondoppervlakte en urbanisatiegraad? 
Deze kunnen als volgt worden samengevat, met een oplopende mogelijkheid om via het 
topsportbeleid invloed op deze factoren uit te oefenen en het nationale sportsucces effectief 
te beïnvloeden: 
 
Sport- en topsportcultuur 
Een eerste set van factoren hangt samen met de mate waarin sprake is van een sportcultuur 
in ‘land x’: de positie van sport en lichamelijke opvoeding in het onderwijs, de mate van 
sportparticipatie onder de bevolking, de organisatiegraad van de sportbeoefenaars, de 
sportinfrastructuur (accommodaties, trainers, competities) waarvan de beoefenaars gebruik 
kunnen maken, de publieke en media-belangstelling voor topsport, de mate van 
prestatiegerichtheid in de samenleving en de maatschappelijke waardering voor topsport. 
 Hoewel de directe invloed van deze factoren op het veroveren van een Olympische 
medaille gering zal zijn, zijn zij wel indirect van belang voor het topsportsucces van een land. 
De omvang van de breedtesport bepaalt uiteindelijk de omvang van de rekruteringsgroep 
van sporttalenten. De publieke belangstelling en waardering die zij krijgen, kan beslissend 
zijn voor de vraag of deze talenten zich volledig op de topsport storten of voor een andere 
maatschappelijke carrière kiezen. 
 De overheid, sportorganisaties en andere betrokken organisaties van ‘land x’ hebben 
de mogelijkheid om deze sportcultuur te beïnvloeden, al is hiervoor over het algemeen een 
lange adem nodig. Spectaculaire veranderingen doen zich op alle genoemde aspecten van 
de sportcultuur vrijwel nooit voor. 
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Topsportvoorzieningen en topsportfaciliteiten 
Een tweede factor is de beschikbaarheid van voldoende en afdoende topsportvoorzieningen 
en topsportfaciliteiten. Zijn de trainings- en wedstrijdaccommodaties voldoende en op 
geschikte tijden bereikbaar en toegankelijk en bieden zij de kwaliteit die de topsport heden 
ten dage vraagt? Ook de mogelijkheden die topsporters krijgen om deel te nemen aan 
buitenlandse trainingsstages en internationale wedstrijden (onder meer in eigen land) maken 
deel uit van het topsportklimaat. 
 Twee kanttekeningen moeten hierbij worden gemaakt. Ten eerste is het evident dat dit 
voorzieningenniveau een belangrijke rol kan spelen in het behalen van nationaal 
sportsucces, maar kan (nog) geen uitspraak worden gedaan over de mate waarin dit het 
geval is. Ten tweede is het weliswaar duidelijk dat sportorganisaties, overheden en 
bedrijfsleven op deze factor rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen, maar blijkt in de praktijk 
dat die invloed niet eenvoudig is uit te oefenen. Enerzijds speelt de spanning tussen de 
beschikbaarheid van sportaccommodaties voor recreatieve sportbeoefening en 
topsportbeoefening een rol (zwembaden, kunstijsbanen). Anderzijds wordt veelal opgezien 
tegen de aanleg van nieuwe volwaardige topsportaccommodaties en andere 
topsportvoorzieningen vanwege de verwachte kosten hiervan. 
 
Talentherkennings- en begeleidingssysteem 
Een derde factor is de werking van een adequaat talentherkennings- en 
talentbegeleidingssysteem. Wordt de ontplooiing van een talent tot topsporter aan het toeval 
overgelaten of wordt die ontwikkeling vanuit het sportbeleid bevorderd door een 
systematische en professionele scouting, selectie, diagnose, opleiding en begunstiging? In 
vergelijking met de sportculturele factoren is de werking van het talentherkenningssysteem in 
sterkere mate beïnvloedbaar door de overheid, sportorganisaties en andere 
sportbeleidsorganisaties. De eisen die een geperfectioneerd systeem stelt, moeten echter 
niet worden onderschat. Dit brengt een wijd vertakte organisatie, diverse professionele 
trainers, een grote wetenschappelijke betrokkenheid en de medewerking van vele 
sportverenigingen met zich mee (Van Rossum 1992 en 1993b). 
 
Individuele leefsituatie topsporters 
De beïnvloedbaarheid en effecten van het topsportklimaat nemen toe naarmate het meer 
aankomt op het creëren van de juiste voorwaarden voor sporters die de top hebben bereikt 
of naderen. In die situatie komt het vooral aan op het leveren van maatwerk op verschillende 
niveaus. Een eerste niveau is de individuele leefsituatie van topsporters. Met betrekking tot 
de thuissituatie, het inkomen, de sociale zekerheid en het eventuele samengaan van 
topsport, ander werk of onderwijs kunnen topsporters worden ondersteund om zodoende 
voor hen optimale omstandigheden te creëren voor het beoefenen van topsport. Welke 
omstandigheden optimaal zijn voor het realiseren van nationaal topsportsucces is daarmee 
niet op voorhand gezegd. Die kunnen per persoon, per sport en per land verschillen. 
 
Individuele begeleiding topsporters 
Een tweede niveau waarin maatwerk voor topsporters wordt gevraagd, is de individuele 
begeleiding van topsporters. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de kwantiteit en 
kwaliteit van trainers en (para)medische begeleiders voor topsporters in een land directe 
invloed uitoefenen op het nationale sportsucces. Ook op andere terreinen, zoals op mentaal, 
sociaal en zakelijk gebied lijkt het belang van begeleiding toe te nemen. 
 
In schema ziet dit complex van factoren er als volgt uit: 
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2.2.3 Status van de theorie 
 
Het topsportklimaat wordt uitgemaakt door de beïnvloedbare sportspecifieke factoren, die in 
het schema boven de aangegeven stippellijn zijn weergegeven. De centrale gedachte in de 
theorie over het topsportklimaat is dat het aantal medailles dat een land wint op de 
Olympische Spelen in positieve zin kan worden beïnvloed, door het beleid op die factoren te 
richten. De mogelijke invloed op succes is echter niet onbegrensd, omdat het aantal 
medailles ook wordt bepaald door niet-beïnvloedbare factoren. Bovendien neemt de invloed 
van het topsportklimaat in eigen land af naarmate meer topsporters tijdelijk of permanent in 
het buitenland gaan wonen en trainen. 
 
Zoals het eerste verklaringsschema aangeeft, is een goed topsportklimaat in beginsel geen 
noodzakelijke en al evenmin een voldoende voorwaarde voor individueel succes in de 
topsport. Het is niet noodzakelijk, omdat de kans in beginsel altijd aanwezig is dat er ergens 
ter wereld een groot talent wordt geboren, die onafhankelijk van zijn omgeving uitgroeit tot de 
nummer één in zijn of haar tak van sport. Ook sporters uit Tonga, Burundi, Qatar en Puerto 
Rico zijn er in de jaren negentig in geslaagd een Olympische medaille te veroveren. Een 
goed topsportklimaat is bovendien een onvoldoende voorwaarde, omdat het geen garantie 
biedt op succes. Een gebrek aan talent, een slechte mentaliteit, blessures en pech kunnen 
een overwinning in de weg staan; ook al zijn in de omgeving aan alle voorwaarden voor een 
topprestatie voldaan. 
 
De hier ontvouwde theorie over het topsportklimaat biedt een verklaringsmodel met een 
groot aantal generaliserende uitspraken over de relatie tussen topsportbeleid, 
topsportklimaat en topsportsucces; in het bijzonder op nationaal niveau. Dit verklaringsmodel 
vormt een eerste aanzet tot theorievorming over dit onderwerp en heeft een attenderende 
functie. Het werkt als zoeklicht dat tal van vragen genereert en aangeeft waarop gelet moet 
worden, wat belangrijk is en in welke richting de verklaring moet worden gezocht. Het wacht 
ook op empirisch onderzoek, dat de theorie kan preciseren, uitbouwen, bijstellen of 
falsificeren: 
 
• In welke mate beïnvloeden de onderscheiden factoren nationaal topsportsucces en wat 

is daarbij hun samenhang en onderlinge gewicht? 
• Oefenen nog andere factoren een grotere invloed uit op nationaal topsportsucces? 
• In welke opzichten verschilt het als ideaal beschouwde klimaat per sporter, sporttak en 

sportnatie? 
• Hoe kan het topsportklimaat het meest effectief via beleidsmatige beïnvloeding worden 

beïnvloed om de nationale topsportsuccessen vermeerderen? 
• Hoe is het gesteld met het topsportklimaat in ‘land x’ en wat betekent dat voor zijn 

internationale concurrentiepositie en de behaalde en te verwachten nationale 
topsportsuccessen? 

 
Een aantal van deze vragen komt in de volgende hoofdstukken aan de orde, met Nederland 
als ‘land x’. Elk hoofdstuk richt zich op één of meer van de factoren uit het verklaringsmodel 
voor nationaal succes in de topsport. 
 
 

2.3 Evaluatie en benchmarking 
 
De theorie van het topsportklimaat is van belang voor toekomstig evaluatie- en benchmark-
onderzoek naar de samenhang tussen topsportbeleid, topsportklimaat en topsportsucces. 
Zoals in het eerste hoofdstuk ter sprake kwam, richt het topsportbeleid van de Nederlandse 
rijksoverheid zich op het creëren van een topsportklimaat “dat minimaal kan concurreren met 
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dat in (wat betreft inwoneraantal en welvaartsniveau) vergelijkbare andere landen”.ix De 
stelling dat in deze vergelijking vooral moet worden gecontroleerd op inwoneraantal en 
welvaartsniveau wordt met dit onderzoek onderbouwd en gepreciseerd. Uit onze analyse 
blijkt dat het BNP als onafhankelijke variabele de grootste verklaringskracht heeft, gevolgd 
door inwoneraantal, grondoppervlakte en urbanisatiegraad. 
 
Uitgaande van deze gegevens kan een cluster van landen worden gevormd, die een 
evaluatie van het topsportbeleid mogelijk maken waarin wordt gecontroleerd op de 
belangrijkste niet-beïnvloedbare factoren van topsportsucces (BNP, inwoneraantal, 
grondoppervlakte en urbanisatiegraad). Omdat BNP de variabele is met verreweg de 
grootste verklaringskracht, is als eerste criterium toegepast dat het BNP maximaal drie maal 
zo groot of drie maal zo klein mag zijn als dat van Nederland. Dit resulteert in 31 
vergelijkbare landen. Vervolgens is als uitgangspunt geformuleerd dat deze landen op 
minstens twee van de drie overige variabelen (inwoneraantal, grondoppervlakte en 
urbanisatiegraad) gelijkenis met Nederland moeten vertonen. Met betrekking tot het 
inwoneraantal en de grondoppervlakte is het criterium gehanteerd dat zij maximaal twee 
maal zo groot of twee maal zo klein mogen zijn als die van Nederland; voor urbanisatiegraad 
is de grens getrokken bij meer of minder dan 8% verschil ten opzichte van Nederland. Na 
toepassing van deze criteria op de 169 deelnemende landen aan de Olympische Spelen van 
1992 resulteren vier landen, waarvan het redelijk is om de topsportresultaten met die van 
Nederland te vergelijken (zie tabel 4). 
 
 
Tabel 4: Clustering vergelijkbare landen voor evaluatie Nederlands topsportbeleid 

Rangorde 
bepaald op 
grond van 
verschil BNP 
t.o.v. 
Nederland 

Totaal aantal 
medailles tijdens 
OS Barcelona, 

Atlanta, 
Lillehammer en 

Nagano 

BNP 
(in miljard $) 

Inwoner- 
aantal 

(in mln.) 

Opper-vlakte 
(in 1.000 km²) 

Urbanisatie-
graad 
(in %) 

Nederland 49 309 15,5 37 89 

Australië 70 289 18,1 7.713 85 

België 10 211 10,1 33 97 

Zweden 26 185 8,8 450 83 

Oostenrijk 31 182 8,0 84 56 

Gearceerde cellen vallen binnen de gehanteerde criteria 

 
Een geheel andere vraag is of Nederland juist van deze landen veel kan leren om het 
topsportklimaat te verbeteren. De tabel laat zien dat slechts twee van deze landen in de 
afgelopen vier Olympische Spelen beter hebben gepresteerd dan Nederland. Voor evaluatie 
mogen zij geschikt zijn; voor benchmarking zijn zij dat minder. In een benchmark-onderzoek 
moeten juist landen worden opgenomen die in het algemeen of op onderdelen minstens 
even goed of beter presteren dan Nederland. Het leereffect hiervan zal des te groter zijn, 
naarmate deze effecten in sterkere mate kunnen worden toegeschreven aan hun 
topsportbeleid en niet het gevolg zijn van de eerder behandelde niet-beïnvloedbare factoren. 
 
Uitgaande van dit principe kan een andere cluster van landen worden geformeerd. Nu moet 
niet het BNP als eerste criterium worden toegepast, maar het aantal gewonnen medailles 
tijdens de Olympische Spelen. Een onderscheid tussen Zomer- en Winterspelen is hier op 
zijn plaats, omdat er slechts vijf landen zijn die het totaal aantal medailles van Nederland op 
zowel de Zomerspelen van Barcelona en Atlanta tezamen als de Winterspelen van 
Lillehammer en Nagano tezamen overtroffen (de Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Italië 
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en Canada). Voor de landen die tijdens ofwel de Zomerspelen van 1992 en 1996, ofwel de 
Winterspelen van 1996 en 1998 beter presteerden dan Nederland, is op grond van de niet-
beïnvloedbare variabelen beoordeeld welke redelijkerwijs in een benchmark-onderzoek 
kunnen worden opgenomen. Hierbij zijn de verschillen in BNP en inwoneraantal als 
belangrijkste criteria (zonder ondergrens) gehanteerd. De bovengrens voor het toegestane 
inwoneraantal is opgerekt tot maximaal drie keer het Nederlandse. Het resultaat is een 
cluster van zes landen - inclusief Nederland - voor de Zomerspelen en een cluster van vijf 
landen (inclusief Nederland) voor de Winterspelen (zie tabel 5 en 6). 
 
 
Tabel 5: Clustering vergelijkbare landen voor benchmark-onderzoek topsportklimaat ten aanzien van 
Zomerspelen 

Rangorde 
bepaald op 
grond van 
verschil BNP 
t.o.v. 
Nederland 

Totaal aantal 
medailles tijdens 
OS Barcelona en 

Atlanta 

BNP 
(in miljard $) 

Inwoner- 
aantal 

(in mln.) 

Oppervlakte 
(in 1.000 km²) 

Urbanisatie-
graad 
(in %) 

Nederland 34 [15] 309 15,5 37 89 

Australië 68 [12] 289 18,1 7.713 85 

Zuid Korea 56 [2] 377 45,0 99 81 

Spanje 39 [0] 479 39,6 505 76 

Polen 36 [0] 95 38,4 312 ?? 

Canada 40 [28] 546 29,5 9.976 77 

Waarden in de gearceerde cellen vallen binnen de gehanteerde criteria 
 
 
Tabel 6: Clustering vergelijkbare landen voor benchmark-onderzoek topsportklimaat ten aanzien van 
Winterspelen 

Rangorde 
bepaald op 
grond van 
verschil BNP 
t.o.v. 
Nederland 

Totaal aantal 
medailles tijdens 

OS Lillehammer en 
Nagano 

(tussen [] aantal 
medailles tijdens 

Barcelona en 
Atlanta) 

BNP 
(in miljard $) 

Inwoner- 
aantal 

(in mln.) 

Oppervlakte 
(in 1.000 km²) 

Urbanisatie-
graad 
(in %) 

Nederland 15 [34] 309 15,5 37 89 

Oostenrijk 26 [5] 182 8,0 84 56 

Noorwegen 51 [14] 103 4,3 324 73 

Finland 18 [9] 84 5,1 338 63 

Canada 28 [40] 546 29,5 9.976 77 

Waarden in de gearceerde cellen vallen binnen de gehanteerde criteria 
 
 

2.4 Methodologie van het topsportklimaatonderzoek 
 
Aan de ontwikkeling van een internationaal-vergelijkend evaluatie- of benchmark-onderzoek 
wordt reeds gewerkt. In het kader van deze studie was dit nog een stap te ver. Wij hebben 
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ons daarom beperkt tot een nulmeting van het Nederlandse topsportklimaat, uitgaande van 
het verklaringsmodel dat wij in dit hoofdstuk presenteerden. 
 
Om het topsportklimaat in Nederland te meten is gebruik gemaakt van desk research 
(literatuur, statistisch materiaal), interviews, een bevolkingsonderzoek en drie uitvoerige 
enquêtes onder topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren bij de topsportbonden. 
 
In de enquêtes zijn vragen gesteld over de vele onderscheiden aspecten van het 
topsportklimaat, de sportachtergrond van de respondenten en hun algemene persoonlijke 
achtergrond. Deze vragen gingen enerzijds in op ‘harde’ gegevens over aspecten van het 
topsportklimaat, zoals het aantal trainingsuren, het aantal buitenlandse trainingsstages, de 
gemaakte kosten voor sportmaterialen en -kleding en de inkomsten uit topsport. Anderzijds 
bevatte de enquête vele opiniërende vragen; bijvoorbeeld over de kwaliteit van 
accommodaties, het niveau van de sportarts en de houding van de media. Over dergelijke 
kwesties konden de respondenten hun mening geven op een schaal van 1 tot 5. 
 
Voor de definitieve samenstelling van de vragenlijsten werden met enkele topsporters en  
topcoaches proefenquêtes gehouden. Vervolgens ontvingen in totaal 900 topsporters, 212 
trainers/coaches en 57 topsportcoördinatoren van bonden de enquête. Bij de selectie van 
topsporters werd niet ad random te werk gegaan, maar werd ervoor gezorgd dat de 
verhoudingen binnen de steekproef overeenkwamen met de reële verhoudingen. Hierbij 
werd gelet op de status van de topsporter en de tak van sport die hij of zij beoefent. Ook 
werd in de (door NOC�NSF uitgevoerde) steekproef gezorgd voor een juiste verdeling 
tussen Olympische en niet-Olympische sportbonden. Wat de trainers/coaches betreft, werd 
een (door NOC�NSF uitgevoerde) steekproef van 100 bondstrainers en -coaches getrokken 
uit het adressenbestand van het Nationaal Coach Platform en het Olympisch Coach 
Platform. Deze vulden wij aan met 112 enquêtes die via de topsportbonden werden 
verstuurd naar clubtrainers van topsporters. Bij de topsportcoördinatoren werd eenvoudiger 
te werk gegaan: voor iedere topsportbond kreeg één topsportcoördinator een enquête op 
naam opgestuurd; één topsportbond vroeg om een tweede in verband met de sterk 
verschillende disciplines binnen die bond. 
 
 
2.4.1 De responsgroep 
 
De respons onder topsporters was 33,7% (N=303), onder toptrainers 47,5% (N=95) en onder 
topsportcoördinatoren 54,4% (N=31). In tabel 7 is de responsgroep uitgesplitst naar 
verschillende categorieën. 
 
Tabel 7: Omvang responsgroep (absoluut en relatief) naar verschillende categorieën 

Responsgroep Topsporters Trainers/coaches Coördinatoren 

Man 161 (53%) 89 - 

Vrouw 135 (45%) 6 - 

A-status 128 (42%) - - 

B-status 116 (38%) - - 

Olympisch 229 (76%) 62 21 

Niet-olympisch 73 (24%) 33 10 

Individuele sport 153 (51%) 43 13 

Teamsport 84 (28%) 27 9 
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Semi-individuele sport 48 (16%) 18 9 

NEBAS 17 1 1 

Overige bonden 286 94  30 

 

Het aantal topsporters blijkt in alle onderscheiden categorieën groot genoeg te zijn om in de 
analyse een vergelijking te maken tussen de uitsplitsingen die per categorie zijn gemaakt; 
met uitzondering van de aangepaste sporten (NEBAS). Voor de trainers/coaches en 
coördinatoren is vergelijking tussen verschillende categorieën gezien de kleine aantallen 
minder zinvol. 
 

In de responsgroep van topsporters zijn 45 verschillende takken van sport vertegenwoordigd. 
Per tak van sport zijn de aantallen echter te klein om uitspraken over specifieke sportbonden 
te doen. De NeVeBo, KNAU, KNZB zijn in de responsgroep het sterkst vertegenwoordigd, 
met tussen de twintig en vijfentwintig topsporters. Van de KNSB, NTB, NBF, KNRB, KNBSB, 
KNWU, KNGB en de NEBAS hebben tussen de tien en twintig topsporters de enquête 
geretourneerd. De overige topsportbonden zijn met minder dan tien vertegenwoordigd. 
Dertien topsportbonden hebben geen vertegenwoordiger onder de responsgroep van 
topsporters. Dit betreft ‘kleine’ sporten als curling, jeu de boules, schermen en rolschaatsen. 
Voor een beperkt aantal sporten - met name hockey - kan een duidelijke 
ondervertegenwoordiging worden vastgesteld. Oververtegenwoordigd zijn triathlon en 
bowlen. 
 
 
2.4.2 Sociaal profiel topsporters 
 
Met de gegeven uitzonderingen kan worden gesteld dat de responsgroep een representatief 
beeld geeft van de totale groep topsporters in Nederland en een aantal categorieën die 
daarbinnen kan worden onderscheiden. Het spreekt voor zich dat deze groep vergeleken 
met de Nederlandse bevolking bijzondere kenmerken heeft. Deze paragraaf gaat in op 
enkele verschillen in de sociale achtergrond. 
 
Leeftijd 
De leeftijd van de topsporters in de responsgroep varieert van elf tot vijftig jaar; met 76% 
tussen de 19 en 33 jaar. De gemiddelde leeftijd is 26 jaar. Topsporters met een A-status zijn 
iets ouder ( gemiddeld 27 jaar) dan topsporters met een B-status (24). Olympische sporters 
zijn beduidend jonger (24) dan niet-Olympische sporters (30). De mannelijke topsporters 
verschillen enigszins (27) van hun vrouwelijke collega’s (25). 
 
Opleiding 
Vergeleken met de totale bevolking hebben topsporters gemiddeld genomen een hogere 
opleiding genoten. Dit komt overeen met de situatie in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk 
(Treutlein en Stork 1981; Gebauer e.a. 1997). Volgens Treutlein en Stork correleert het 
prestatieniveau met de hoogte van de opleiding. Bij een vergelijking met de Nederlandse 
beroepsbevolking blijkt de hoogst genoten opleiding van Nederlandse topsporters echter 
weinig af te wijken: 10,7% volgde wetenschappelijk onderwijs (Nederlandse 
beroepsbevolking: 9,0%); 16,4% HBO (18,1%); 49,9% HAVO/VWO/MBO (43,6%) en 19,1% 
MAVO/VBO of Lager onderwijs (29,0%). Van de overige topsporters is de hoogste opleiding 
onduidelijk of niet te achterhalen. 
 
Opvallend is wel dat topsporters zich heel nadrukkelijk in bepaalde richtingen specialiseren: 
67,9% is afgestudeerd in een economisch/administratief/commerciële richting, technische 
richting of sportrichting. De overige 23,1% in een juridisch/bestuurlijke, 
medisch/verzorgende, sociaal/culturele, taalkundig/filosofisch-theologische of andere 
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richting. Percentages van de Nederlandse bevolking die berusten op dezelfde verdeling zijn 
niet voorhanden. Wel kan worden geconstateerd dat van de studenten in het 
voltijdsonderwijs die in 1989 een diploma behaalden, een veel lager percentage (namelijk 
41,5%) afstudeerde in het technisch of economisch en administratief onderwijs. 
 
Beroep 
Het verschil in afstudeerrichting tussen topsporters en de Nederlandse bevolking als geheel 
keert terug in de beroepsuitoefening. 46% van de topsporters verricht naast de 
topsportbeoefening ander betaald werk. Zij hebben vaker een wetenschappelijk en 
commercieel beroep dan Nederlanders in het algemeen en oefenen in mindere mate een 
administratieve en dienstverlenende functie uit. Nog veel minder dan de Nederlandse 
beroepsbevolking is het beroep van topsporters gerelateerd aan een ambachtelijke, 
industriële of transportfunctie (25% versus 4%). 
 
Sportachtergrond 
Zeven op de tien topsporters van nu beoefenen hun tak van sport reeds meer dan 10 jaar. 
Naast de sport waarin zij uitblinken, hebben zij veelal diverse andere sporten beoefend. De 
meest beoefende sporten zijn in afnemende volgorde: voetbal, tennis, zwemmen, judo en 
gymnastiek. Met uitzondering van judo zijn dit ook de sporten die op nationaal niveau het 
meest in georganiseerd verband worden beoefend. 
 
Treutlein en Stork (1981) concluderen voor Duitsland dat de sportcultuur in het ouderlijk huis 
een belangrijke impuls geeft aan het sportniveau van de kinderen. Voor de Nederlandse 
situatie lijkt dit ook het geval. Ruim 95% van de ouders van topsporters heeft zelf één of 
meer sporten beoefend, met slechts een gering verschil tussen de vaders en de moeders. 
De meest beoefende sporten onder de vaders zijn voetbal (32,0%), tennis (11,2%) en 
atletiek (9,2%); onder de moeders zijn dit gymnastiek (15,1%), tennis (14,7%) en zwemmen 
(8,0%). 
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3. Prioriteitsstelling in het topsportbeleid 

 
 
Het topsportklimaat bestaat uit vele factoren die de kans op nationaal topsportsucces 
beïnvloeden. Via de enquêtes onder topsporters, topsporttrainers en topsportcoördinatoren 
zijn wij nagegaan wat het relatieve gewicht is dat aan deze factoren wordt toegekend. 
 
In deze enquête hebben wij het relatieve gewicht van de diverse factoren op twee manieren 
bepaald. Ten eerste is aan de sporters, trainers en coördinatoren gevraagd welke factoren 
de grootste invloed uitoefenen op een verbetering van de positie van topsporters in hun tak 
van sport op de wereldranglijst. Ten tweede is hen gevraagd welke aspecten van het 
topsportklimaat het meest in aanmerking komen voor verbetering. De antwoorden op beide 
vragen hoeven niet overeen te komen. De aandacht van de media kan een aspect zijn die 
men graag verbeterd ziet, hoewel daaraan weinig invloed wordt toegekend op de feitelijke 
sportprestaties. Omgekeerd kan de invloed van trainers op sportprestaties hoog worden 
genoemd, zonder dat dit als een belangrijk punt van verbetering wordt gezien. 
 
De enquêteresultaten geven de visie van de topsporters, topsporttrainers en 
topsportcoördinatoren weer. Hoewel zij het dichtst bij het vuur zitten, kunnen hieruit nog 
geen definitieve conclusies worden getrokken over het verband tussen topsportklimaat, 
topsportbeleid en topsportsucces. Hun visies zullen moeten worden vergeleken met 
opvattingen van collega’s/concurrenten in het buitenland. Ook moet door vergelijking worden 
nagegaan welke effecten feitelijk uitgaan van verschillen en veranderingen in het 
topsportklimaat op de uiteindelijke topsportsuccessen. 
 
 

3.1 Wat heeft de grootste invloed op de wereldranglijstpositie? 
 
In figuur 3 is weergegeven welke aspecten van het topsportklimaat volgens topsporters, 
topsporttrainers en topsportcoördinatoren de grootste invloed hebben op een verbetering van 
de wereldranglijstpositie van de topsporters. Hun meningen stemmen in sterke mate overeen 
(Kendall’s tau = .85).x 
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De negen beoordeelde factoren laten zich in drie groepen indelen:xi 
 
Trainingsmogelijkheden, basisinkomen, internationale competitie 
Volgens de drie ondervraagde groepen is prestatieverbetering bovenal afhankelijk van 
betere trainingsmogelijkheden. Ook hebben zij dezelfde mening over de factoren die de op 
één na en op twee na sterkste invloed uitoefenen op de wereldranglijstpositie van 
Nederlandse topsporters. Dit is ten eerste invoering van een basisinkomen van topsporters 
en verbetering van hun sociale zekerheid en ten tweede meer internationale competitie. In dit 
verband moet worden opgemerkt dat de enquête werd gehouden in een periode waarin een 
politieke discussie plaatsvond over de invoering van een basisinkomen. Het is niet uit te 
sluiten dat die discussie effect heeft gehad op de invloed die aan dit aspect wordt toegekend. 
Overigens heeft de regering inmiddels een stipendium voor topsporters goedgekeurd (zie 
hierover hoofdstuk 4). 
 
Trainers/coaches, team van begeleiders, medewerking school en werk  
Over de volgende drie belangrijkste factoren zijn de sporters, trainers en coördinatoren het 
eveneens eens, al plaatsen zij deze factoren niet in dezelfde volgorde. De sporters en 
coördinatoren noemen betere trainers/coaches als vierde factor en een beter team van 
begeleiders en meer medewerking van school en werk als vijfde of zesde. De 
trainers/coaches kennen aan een beter team van begeleiders een significant groter gewicht 
toe; vervolgens achten zij meer medewerking van school en werk van belang en als zesde 
betere trainers/coaches. 
 
Materialen, steun directe leefomgeving, minder ongelijke dopingverstrekking 
Aan drie factoren wordt relatief weinig invloed toegekend. Topsporters noemen de steun van 
ouders en partners vrijwel niet, terwijl trainers/coaches en topsportcoördinatoren deze 
invloed significant hoger inschatten. Trainers/coaches noemen betere materialen significant 
minder vaak dan de sporters en coördinatoren. De ongelijke dopingverstrekking in 
vergelijking tot buitenlandse concurrenten wordt door alle groepen opvallend weinig 
genoemd als invloedrijke factor. 
 
Wanneer de antwoorden van de topsporters, topsporttrainers en topsportcoördinatoren 
worden samengevoegd, wordt het onderlinge gewicht dat zij aan de diverse factoren 
toekennen beter zichtbaar (zie figuur 4). 
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De beoordeling van het onderlinge gewicht van de diverse factoren wordt mede bepaald 
door de aard van de sport en de kenmerken van de topsporter. De sterkste verschillen in de 
beoordeling doen zich voor tussen beoefenaars van individuele sporten, semi-individuele 
sporten en teamsporten. Tabel 8 geeft aan welke door één van deze drie groepen 
beoefenaars significant vaker worden genoemd als de factoren met de grootste invloed op 
de wereldranglijst (α =.05): 
 
Tabel 8: Significante verschillen tussen topsporters in individuele, semi-individuele of teamsporten in 
hun oordeel over de invloed van topsportklimaatfactoren op hun wereldranglijstpositie 

 betere 
materialen 

betere 
trainers/ 
coaches 

meer 
medewerking 
school/werk 

minder 
ongelijke 
dopingver-
strekking 

meer 
internationale 
competitie 

Individuele 
sporters 

     

Semi-individuele 
sporters 

     

Teamsporters 

 
     

 
Soortgelijke verschillen doen zich ook voor tussen andere groepen topsporters. Topsporters 
met een A-status kennen een grotere invloed toe aan betere trainingsmogelijkheden dan 
topsporters met een B-status. De laatsten schatten daarentegen het effect van een beter 
team van begeleiders hoger in. Betere trainers/coaches wordt vaker als meest invloedrijke 
factor genoemd door topsporters van niet-Olympische sportbonden dan van Olympische 
sportbonden. Topsporters aangesloten bij de NEBAS noemen vaker dan topsporters van de 
overige bonden dat meer internationale competitie van groot belang is voor hun positie op de 
wereldranglijst.xii 
 
Verschillen in leeftijd, opleiding, inkomen en sexe van topsporters hebben nauwelijks invloed 
op het gewicht dat zij aan de verschillende factoren toekennen. Uitzonderingen hierop zijn er 
wel. Vrouwen vinden meer internationale competitie invloedrijker dan mannen; topsporters 
met een hogere opleiding kennen een grotere invloed toe aan trainingsmogelijkheden; en 
naarmate hun inkomen hoger is, achten topsporters de invloed van doping groter.xiii 
 
 

3.2 Wat komt het meest in aanmerking voor verbetering? 
 
Om na te gaan of de factoren die de meeste invloed hebben op de wereldranglijstpositie ook 
als de grootste knelpunten worden beschouwd, is aan de topsporters, topsporttrainers en 
topsportcoördinatoren gevraagd welke aspecten van het topsportklimaat het meest voor 
verbetering in aanmerking komen. Deze vraag verwijst naar actuele knelpunten. Oplossing 
van deze knelpunten zal het klimaat volgens de ondervraagden verbeteren, maar hoeft niet 
per se tot prestatieverbetering te leiden. 
 
De sporters, trainers en coördinatoren zijn over deze kwestie minder eenstemmig (Kendall’s 
☺=.46). Wel zijn zij het eens over het grootste knelpunt in het Nederlands topsportklimaat: de 
individuele leefsituatie van de topsporter. Topsporters noemen vervolgens de 
maatschappelijke waardering, trainingsfaciliteiten en media-aandacht als belangrijkste 
knelpunten. Trainers zien het aantal internationale wedstrijden, de maatschappelijke 
waardering en de trainingsfaciliteiten als de drie eerstvolgende knelpunten. 
Topsportcoördinatoren beschouwen het aantal internationale wedstrijden, de sportspecifieke 
begeleiding, de talentontwikkeling en de media-aandacht als zodanig (zie figuur 5). 
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Iedere groep legt zijn eigen prioriteiten. Topsporters benadrukken meer dan trainers en 
coördinatoren de beschikbaarheid en kwaliteit van de trainingsfaciliteiten en de 
maatschappelijke waardering voor de topsport. Trainers beschouwen de 
sportwetenschappelijke flankering en de beschikbaarheid van topsportaccommodaties vaker 
als probleem dan topsporters en topsportcoördinatoren. Trainers en topsporters tezamen 
beschouwen de organisatorische dienstverlening als een groter knelpunt dan de 
topsportcoördinatoren bij de bonden. De coördinatoren noemen weer vaker de 
sportspecifieke begeleiding als probleem.xiv 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenvoeging van de antwoorden laat duidelijk zien dat er verscheidene, ongeveer even 
zwaarwegende knelpunten zijn. De individuele leefsituatie springt er enigszins uit. Daarna 
volgen het aantal internationale wedstrijden, de media-aandacht, trainingsfaciliteiten, 
maatschappelijke waardering, talentontwikkeling en sportspecifieke begeleiding (zie figuur 
6). 
 
Vergeleken met de vraag naar de invloed op de wereldrangpositie valt op dat verschillende 
knelpunten vaak worden genoemd die zich minder gemakkelijk laten beïnvloeden en een 
meer indirecte effect op topsportsucces uitoefenen: media-aandacht, maatschappelijke 
waardering en talentontwikkeling. 
 
Terwijl de mate van overeenstemming over het relatieve gewicht van de knelpunten tussen 
sporters, trainers en coördinatoren lager is, is deze tussen de topsporters juist groter. Dit is 
vooral het geval voor individuele sporters, semi-individuele sporters en teamsporters. Zij 
wijzen heel verschillende factoren aan die van invloed zijn op hun positie op de 
wereldranglijst, maar er zijn geen significante verschillen waar te nemen in hun beoordeling 
van de factoren die het meest voor verbetering in aanmerking komen. Tussen andere 
groepen topsporters bestaan wel enige significante verschillen. Zo noemen topsporters met 
een B-status de deelname aan internationale wedstrijden vaker dan topsporters met een A-
status. Sporters van niet-Olympische bonden vinden vaker dan sporters van Olympische 
bonden dat de sportspecifieke begeleiding het meest in aanmerking komt voor verbetering, 
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terwijl de laatsten juist meer dan de eersten in dit verband wijzen op het 
bewegingsonderwijs. NEBAS-topsporters vinden beduidend minder dan de overige 
topsporters dat de wetenschappelijke flankering verbetering behoeft.xv 
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Wanneer de sociale verschillen tussen topsporters in ogenschouw worden genomen, valt op 
dat de maatschappelijke waardering meer door vrouwen dan door mannen als aspect van 
het topsportklimaat wordt gezien dat het meest voor verbetering vatbaar is. Topsporters die 
minder verdienen, vinden vaker dat de deelname aan internationale wedstrijden het meest 
voor verbetering in aanmerking komt en juist minder vaak dat dit het geval is voor 
verbetering van de talentontwikkeling. Naarmate topsporters jonger of lager opgeleid zijn, 
pleiten zij vaker voor verbetering van de media-aandacht voor topsport. 
 
 

3.3 Conclusie 
 
Van alle aspecten en knelpunten van het topsportklimaat in Nederland springen er op grond 
van bovenstaande gegevens drie uit als de belangrijkste: 
 
• de individuele leefsituatie van topsporters 
• de trainingsmogelijkheden en -faciliteiten 
• de deelname aan internationale wedstrijden 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, zijn dit ook de drie factoren die het 
gemakkelijkste te beïnvloeden zijn en de meest directe effecten hebben op het uiteindelijke 
topsportsucces van een land. 
 
Direct na deze drie factoren vragen twee andere aspecten en knelpunten van het 
topsportklimaat om bijzondere aandacht, te weten: 
 
• de aandacht van de media 
• de maatschappelijke waardering 
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Hoewel deze factoren juist minder gemakkelijk zijn te beïnvloeden en minder direct invloed 
uitoefenen op topsportsucces, worden zij dus wel veelvuldig genoemd als knelpunten in het 
topsportklimaat die voor verbetering in aanmerking komen. 
 
De meningen van topsporters, topsporttrainers en topsportcoördinatoren stemmen sterk 
overeen in hun beoordeling van het effect dat verbeteringen in het topsportklimaat zullen 
hebben op de wereldranglijstpositie van topsporters. Zij verschillen wel in hun beoordeling 
van de grootste knelpunten. Opvallend daarbij is dat sporters en trainers veel vaker dan 
coördinatoren wijzen op organisatorische kwesties: organisatorische dienstverlening, 
wetenschappelijke flankering en beschikbaarheid van accommodaties. Omgekeerd wijzen 
coördinatoren juist vaker dan trainers sportspecifieke begeleiding aan als belangrijk knelpunt. 
Kennelijk ziet men meer problemen waar anderen verantwoordelijk zijn. 
 
Tussen topsporters bestaat opvallend grote overeenstemming over de meest invloedrijke 
aspecten en de grootste knelpunten van het topsportklimaat. Wel doen zich ten aanzien van 
specifieke aspecten significante verschillen voor. Teamsporters en individuele sporters 
wijzen op sterk verschillende factoren die hun positie op de wereldranglijst bepalen, maar zij 
stemmen sterk overeen in hun beoordeling van de belangrijkste knelpunten in het 
topsportklimaat. Topsporters in niet-Olympische sporten wijzen significant vaker op het 
belang van betere trainers en de noodzaak van betere sportspecifieke begeleiding. Voor 
topsporters met een A-status geldt dat zij significant vaker dan hun collega’s met een B-
status nadruk leggen op het belang van betere trainingsmogelijkheden (inclusief 
trainingsstages) en de noodzaak van betere trainingsvoorzieningen. Topsporters met een B-
status daarentegen pleiten meer dan de A-sporters voor een beter team van begeleiders en 
meer internationale wedstrijden. Vrouwelijke topsporters achten het effect van meer 
internationale wedstrijden groter en ervaren de maatschappelijke waardering sterker als een 
knelpunt dan hun mannelijke collega’s. 
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4. De individuele leefsituatie 
 
De individuele leefsituatie wordt als één van de drie belangrijkste aspecten gezien van het 
topsportklimaat. Dit hangt samen met de specifieke eisen die de topsport stelt. De topsporter 
bouwt rondom zichzelf een eigen leefwereld, waarbinnen hij of zij zichzelf aan een 
rigoureuze tijdsplanning en activiteitenschema onderwerpt. Die leefwereld wordt vaak sterk 
gescheiden van andere leefwerelden; niet alleen omdat de topsportbeoefening om een 
bijzondere organisatie vraagt, ook om zich zoveel mogelijk op de eigen activiteit te kunnen 
concentreren en zich niet te laten afleiden door alledaagse kwesties (Gebauer e.a. 1997). 
 
In die zin is topsport bij uitstek een egocentrische activiteit. De noodzaak hiertoe en de 
betekenis ervan is vaak alleen vanuit het standpunt van de topsporter zelf te begrijpen. Bij 
degenen die hiertoe niet in staat zijn, kan de egocentrische opstelling van de topsporter tot 
onbegrip en irritatie leiden; met als gevolg dat de topsporter zich omwille van de prestaties 
gedwongen ziet zich verder van deze ‘storende elementen’ af te zonderen.xvi 
 
Dat de topsport een egocentrische activiteit is, wil niet zeggen dat de topsporter zijn of haar 
omgeving niet nodig heeft of van zich wil verwijderen. Integendeel, het egocentrische bestaat 
er juist uit dat de topsporter de omgeving zoveel mogelijk op de eigen doelen en wensen 
tracht af te stemmen. Dit vraagt om omgevingsmanagement (Klein en Frank 1995): een 
optimalisering van alle persoonlijke omstandigheden thuis, in de directe vriendenkring, op 
school, op het werk en in breder organisatorisch verband. Dit omgevingsmanagement moet 
dusdanig zijn dat alle niet-sportgebonden omstandigheden op geen enkele manier een 
beletsel vormen voor optimaal presteren. 
 
Om te zorgen voor een optimale begeleiding van topsporters in hun directe woon-, leef- en 
trainomgeving, heeft NOC�NSF in 1992 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het 
Olympisch Netwerk. Het Olympisch Netwerk functioneert in aanvulling op de Individuele 
Begeleiding, die al langer bestaat. Alle A-topsporters hebben een IB’er toegewezen 
gekregen, die hen begeleiden bij hun ‘omgevingsmanagement’. Indien nodig verwijzen de 
IB’ers door naar beschikbare deskundigheid in het Olympisch Netwerk of, indien daar niet 
voorhanden, elders. 
 
De kern van het Olympisch Netwerk wordt gevormd door twaalf Olympische Steunpunten, 
verspreid over heel Nederland. Topsporters, verenigingen en bonden kunnen, onder 
bepaalde voorwaarden, voor sporttechnische, sportmedische, maatschappelijke en 
organisatorische zaken bij deze Steunpunten terecht. Evaluatiestudies geven aan dat de 
Olympische Steunpunten voldoen aan de eisen die in een overeenkomst tussen deze 
organisaties en NOC�NSF zijn gesteld. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de Olympische 
Steunpunten onderling grote verschillen vertonen, zowel wat betreft hun profilering en 
financiële situatie als de reikwijdte, kwaliteit en intensiteit van hun dienstverlening (Avontuur 
en Groen 1998; Wemar 1997). 
 
De Olympische Steunpunten werken samen met gemeenten, sportmedische adviescentra, 
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en bedrijven. In Amsterdam is het Olympisch 
Steunpunt ondergebracht in een stichting, waarin dergelijke instellingen zijn 
vertegenwoordigd (Van der Ham 1995). In andere plaatsen zijn de gemeenten de laatste 
jaren zich in hun beleid eveneens meer op topsport gaan richten, maar deze steun wordt niet 
altijd ondergebracht bij (of verwezenlijkt via) de Olympische Steunpunten. 
 
Het Olympisch Netwerk bouwt voort op de toenemende beleidsmatige aandacht voor 
talentontwikkeling, de rol van de ouders in de sport, de medewerking van 
onderwijsinstellingen en werkgevers, de financiële situatie van topsporters, hun rechtspositie 
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en hun beroepsperspectieven na beëindiging van de topsportloopbaan. Over die aandacht 
gaat dit hoofdstuk. Hoe wordt de individuele leefsituatie van topsporters beoordeeld en welke 
maatregelen zijn genomen om die situatie  verder te verbeteren? 
 
Er is op dit gebied reeds veel in gang gezet. In het kader van talentontwikkeling wordt 
bijzondere aandacht gegeven aan de rol en invloed van de ouders. Op basis van het 
onderzoek naar knelpunten in de rechtspositie van de topsporter zijn bovendien 
verbeteringen aangebracht op het gebied van de studiefinanciering, kostenvergoeding, 
sociale zekerheid, overbruggings- en pensioenvoorzieningen, militaire dienst en de 
exploitatierechten van naam, afbeelding, persoon en prestatie van topsporters (Van Staveren 
en Das 1990; Van Staveren 1993; Lutjens en Van Staveren 1996). 
 
 

4.1 Steun ouders en/of partners 
 
In de loopbaan van een getalenteerde nemen ouders en (later) partners een belangrijke 
plaats in. Ouders leggen het fundament waarop latere sportprestaties zijn gebaseerd (Van 
Rossum 1995b). Hun betrokkenheid is voor jonge talenten bovendien essentieel voor een 
voorzetting van de topsportloopbaan (Van Yperen 1994). Als onderdeel van de 
talentontwikkeling besteedt NOC�NSF hieraan in toenemende mate aandacht (zie hoofdstuk 
5.1). 
 
Aanvankelijk komt de inbreng van ouders vooral tot uiting in de algemene gezinssfeer en de 
normen en waarden (werkhouding, discipline, prestatiedrang e.d.) die zij overdragen.  Later 
worden zij de centrale omgevingsmanagers van sporttalenten. Zij zoeken actief naar goede 
trainers, investeren aanzienlijk in geld en reistijd en spelen een importante rol in de 
voorbereiding en planning van wedstrijden. Nog weer later komen de ouders meer op de 
achtergrond te staan. De talenten komen onder de hoede van persoonlijke trainers/coaches. 
Voor huishoudelijke, financiële en vervoersondersteuning zijn zij nog wel sterk op hun ouders 
aangewezen, totdat zij uithuizig zijn en met hun partner een nieuwe ondersteuningssituatie 
regelen (vgl. Van Rossum 1995b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blijkens onze enquête besteden ouders (indien van toepassing) gemiddeld 8,7 uur per week 
aan de topsport van hun kind. De partner besteedt gemiddeld 6,9 uur per week aan zijn of 

Waardering voor steun ouders en partner

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ouder(s)

Partner

Goed 0,81 0,856

Voldoende 0,123 0,104

Redelijk 0,052 0,023

Onvoldoende 0,004 0,012

Slecht 0,012 0,006

Ouder(s) Partner



 
39 

haar levensgezel. Deze steun wordt door de topsporters in hoge mate gewaardeerd (zie 
figuur 7). 
 
Niettemin geeft 11% van de respondenten antwoord op de vraag: ‘Welke steun van uw 
ouders mist u eventueel?’ Karakteristieke antwoorden hierop zijn: 
• ‘belangstelling, acceptatie’ 
• ‘ze vinden school belangrijker’ 
• ‘financieel’ 
• ‘moeder zegt altijd: het is maar een spelletje’ 
• ‘weinig steun in moeilijke tijden’ 
• ‘weinig steun als wedstrijd moeilijk gaat’ 
• ‘ze begrijpen de sportwereld niet’ 
• ‘ze komen nooit kijken’ 
• ‘ouders zijn te nadrukkelijk aanwezig bij alles’ 
 
De steun van de partner wordt minder bekritiseerd. Voor zover dit het geval is, betreft het 
vooral huishoudelijke ondersteuning en begrip voor de vele noodzakelijke trainingsuren. 
 
 

4.2 Inkomsten en uitgaven in verband met topsport 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, discussieerde het rijk ten tijde van dit 
onderzoek met de sportorganisaties over de invoering van een basisinkomen. Die discussie 
gaat terug tot eind jaren tachtig, toen een basisinkomen voor de niet-beroepssporters werd 
bepleit door de NSF en het Comité Topsport, dat door het NOC was ingesteld. Dit 
basisinkomen zou minimaal gelijk moeten zijn aan het in Nederland geldende wettelijke 
minimumloon. Door het ontbreken van voldoende middelen en een afdoende juridische 
regeling werd dit niet gerealiseerd. Wel is in de jaren negentig een aantal stappen gezet om 
topsporters financieel tegemoet te komen (Van Staveren 1993). 
 
Een eerste stap was de oprichting van de Stichting Fonds voor de Topsporter in 1994. 
Dankzij donaties van het Rijk en bijdragen uit de krasloterij van de Stichting Nationale 
Sporttotalisator was dit fonds in 1995 gevuld met ƒ45 miljoen. Op grond van het opgestelde 
Statuut voor de Topsporter zijn uit dit Fonds betalingen gedaan aan topsporters. Deze 
betalingen zijn beperkt gebleven tot topsporters met de A-status en zijn niet gedaan voor 
andere doeleinden dan tegemoetkomingen in sportspecifieke kosten (Lutjens en Van 
Staveren 1996). Daarmee konden nog geen uitkeringen aan topsporters worden gedaan op 
het gebied van inkomen (levensonderhoud, loonderving e.d.), pensioen en 
overbruggingsregelingen. 
 
In 1999 heeft het kabinet besloten een stipendiumregeling in te voeren die de financiële 
situatie van topsporters verder verbetert. Doel van deze regeling is dat topsporters vanaf 18 
jaar door middel van een stipendium in de kosten van hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zodat zij zich volledig kunnen wijden aan het beoefenen van topsport. De hoogte 
van het normbedrag (70% van de bijstandsnorm voor alleenstaanden) en de mogelijkheid tot 
het verwerven van neveninkomsten (tot maximaal 125% van de norm) sluiten aan bij reeds 
bestaande inkomensvoorzieningen buiten de sport. De regeling is uitsluitend van toepassing 
op topsporters met een A-status. Bovendien mogen deze topsporters niet meer verdienen 
dan 100% van het wettelijk minimumloon (ministerie van VWS 1999). In weerwil van de 
voorkeur van NOC�NSF voor een ‘strippenkaart’-systeem, waarbij de hoogte van de 
vergoeding afhankelijk wordt gesteld van de intensiteit van het trainings- en 
wedstrijdprogramma van de betreffende sporters (NOC�NSF 1998b), is hiermee een 
minimum-inkomen gegarandeerd voor alle topsporters (met de A-status). 
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4.2.1 Inkomsten uit topsport 
 
Dat NOC�NSF en het ministerie van VWS een regeling nastreven die aan topsporters een 
uitkering garandeert op het gebied van inkomen, onkosten en pensioenvormen, is gebaseerd 
op “de benarde financiële situatie” waarin veel topsporters verkeren (ministerie van VWS 
1999). Hoewel de publiciteit rond bekende beroepssporters de indruk geven dat veel 
topsporters ‘binnen’ zijn, is wel vaker geconstateerd dat de meeste sporters van een 
betrekkelijk karig inkomen moeten rondkomen (Franke 1997). 
 
In een aantal takken van sport (met name voetbal, tennis, wielrennen en schaatsen) kunnen 
de meeste Nederlandse topsporters veel geld verdienen. In andere sporten (atletiek, 
basketbal, boksen, darts, golf en volleybal) verdienen alleen de absolute uitblinkers van 
Nederland een riant salaris. En in verreweg de meeste sporten, zo blijkt ook uit ons 
onderzoek, is zelfs het inkomen dat de allerbesten genieten, niet bovenmodaal. Integendeel, 
afgezien van de 4,2% topsporters met een bruto jaarinkomen van meer dan ƒ100.000, ligt 
het gemiddelde inkomen van de topsporter naar schatting op ƒ28.000. En wat 
veelzeggender is: van 54% van de topsporters ligt het bruto jaarinkomen lager dan ƒ25.000, 
terwijl dit voor Nederland als geheel voor circa 25% van de huishoudens geldt (zie figuur 8). 
Er zijn vooralsnog onvoldoende gegevens voorhanden om deze inkomenssituatie voor 
Nederlandse topsporters te vergelijken met die van buitenlandse topsporters. 
 

 
De weergegeven inkomensverdeling betreft zowel de inkomsten die topsporters genieten uit 
hun topsportactiviteiten als uit mogelijke andere inkomstenbronnen. De meeste topsporters 
hebben die andere inkomstenbronnen ook: 4% heeft een uitkering, 49% heeft een betrekking 
in loondienst, 16% heeft winst uit onderneming of free lance activiteiten, en 30% doet een 
beroep op studiefinanciering. De verdiensten van de meeste topsporters uit deze andere 
bronnen liggen onder de ƒ10.000, met uitzondering van degenen die een inkomen hebben 
uit loondienst. Dit inkomen ligt voor de meesten tussen ƒ10.000 en ƒ50.000 (zie figuur 9). 
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De inkomsten uit topsportactiviteiten vallen uiteen in verschillende categorieën. Topsporters 
komen in aanmerking voor verschillende toelages, die voorzien in onkostenvergoedingen. 
Deze komen in de volgende paragraaf aan de orde. Daarnaast verkrijgen topsporters 
inkomsten via start- en prijzengeld, sponsoring, clinics, ‘schnabbels’ en door bijdragen van 
ouders en vrienden (zie tabel 9). 
 
Tabel 9 Percentage topsporters naar inkomstenbron en de gemiddelde inkomsten die zij uit deze 
bronnen genieten 

Inkomstenbron % 
topsporters 

met 
inkomsten 

(I) 

% 
topsporters 

zonder 
inkomsten (II) 

geschatte 
gemiddelde 

jaarinkomsten van 
topsporters met 

inkomstenbron (I) 

geschatte 
gemiddelde 

jaarinkomsten over 
alle topsporters 

(I en II) 
Prijzengeld 48% 52% ƒ9.500 ƒ4.500 

Sponsoring 39% 61% ƒ9.500 ƒ3.500 

Clinics/schnabbels 26% 74% ƒ5.500 ƒ1.500 

Bijdrage ouders 89% 11% ƒ3.000 ƒ2.600 

 
De geschatte gemiddelde inkomsten die uit de onderscheiden inkomstenbronnen worden 
genoten, zijn niet te sommeren om de gemiddelde inkomsten uit de sport te bepalen. 
Sommige topsporters zullen inkomsten uit alle bronnen genieten; andere daarentegen 
wellicht uit slechts een enkele. 
Van de topsporters ontvangt iets minder dan de helft prijzengeld. Voor de overgrote 
meerderheid van hen betreft het inkomsten die lager zijn dan ƒ10.000 per jaar. Negen 
procent verdient meer dan dit bedrag aan prijzen; een enkeling meer dan ƒ100.000. 
Gemiddeld over alle topsporters bedraagt het gewonnen prijzengeld ongeveer ƒ4.500; 
degenen die aangeven prijzengeld te winnen verdienen hieraan gemiddeld circa ƒ9.500. 
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Voor sponsoring gelden ongeveer gelijke percentages en bedragen. Vier op de tien 
topsporters zeggen inkomsten uit sponsoring te ontvangen. Ook hier betreft het overwegend 
een bedrag dat beneden de ƒ10.000 per jaar ligt. Elf procent verdient meer dan dit bedrag. 
Eén op de 65 topsporters geeft aan meer dan ƒ100.000 per jaar aan sponsorinkomsten te 
verdienen. Gemiddeld over alle topsporters bedraagt het sponsorgeld ongeveer ƒ3.500; 
degenen die aangeven sponsorgelden te ontvangen, verdienen hieraan gemiddeld circa 
ƒ9.500. 
 
Ongeveer een kwart van de topsporters heeft inkomsten uit clinics en/of ‘schnabbels’. Zij 
verdienen hieraan vrijwel nooit meer dan ƒ10.000 per jaar. Ook ouders, partners en vrienden 
ondersteunen dikwijls topsporters in financiële zin. De bijdrage van de partner en vrienden 
komt overwegend niet boven ƒ100 per jaar, maar er zijn er ook die meer dan ƒ10.000 in de 
kosten van de topsport bijdragen. De financiële steun van ouders is niet te veronachtzamen. 
Niet alleen zegt bijna 90% van alle topsporters die steun te ontvangen; ook ontvangen meer 
sporters hogere bedragen (zie figuur 10). Gezien het betrekkelijk lage bruto jaarinkomen van 
veel topsporters mag worden verondersteld dat deze bijdrage van de ouders voor velen een 
wezenlijke aanvulling vormt om in de kosten van het levensonderhoud en de 
topsportbeoefening te kunnen voorzien. 
 

Financiële steun ouders aan topsporters
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Er kan een (licht) verband worden geconstateerd tussen inkomen en de status van de 
topsporter. Topsporters met een B-status, op wie de stipendiumregeling van de rijksoverheid 
niet van toepassing is, verdienen vaker minder dan ƒ25.000, terwijl hun collega’s met een A-
status vaker tussen de ƒ25.000 en ƒ50.000 of meer dan ƒ100.000 verdienen. Wat de hogere 
inkomens betreft, is er geen verband tussen inkomen en het al dan niet beoefenen van een 
Olympische sport. Dat verband is er wel voor de lagere inkomens: Olympische sporters zijn 
oververtegenwoordigd in de inkomensklasse onder ƒ25.000; niet-Olympische sporters juist in 
de inkomensklasse ƒ25.000-ƒ50.000. Voorts bestaat er geen sterk verband tussen de 
inkomenspositie en de beoefening van een individuele sport, teamsport of semi-individuele 
sport. Overeenkomstig het patroon in de samenleving als geheel komen mannen vaker in 
hogere inkomenscategorieën voor dan vrouwen (zie tabel 10). 
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Tabel 10: Inkomen naar kenmerken topsporter 

  
A-status 

 
B-status 

 
Olymp. 

 
niet-

Olymp. 

 

 
indiv. 

 
semi-
indiv. 

 
team 

 
man 

 
vrouw 

<25000 45,0% 64,8% 61,0% 34,8% 58,2% 56,5% 51,9% 48,4% 62,9% 
25000-50000 34,2% 22,2% 23,0% 42,0% 26,2% 32,6% 25,3% 27,7% 26,6% 
50000-75000 9,2% 8,3% 8,5% 13,0% 8,5% 4,3% 11,4% 12,9% 6,5% 
75000-100000 3,3% 3,7% 3,8% 5,8% 3,5% 4,3% 6,3% 5,8% 1,6% 

>100000 8,3% 1,0% 3,8% 4,3% 3,5% 2,2% 5,1% 5,2% 2,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,1% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
De totale bruto inkomsten van de topsporters hangen alleen boven ƒ75.000 samen met de 
trainingsintensiteit. Inkomens beneden ƒ50.000 worden genoten door topsporters die zowel 
één uur per dag trainen als twee, drie, vier of vijf uur (zie figuur 11). Onder degenen met een 
inkomen tussen ƒ50.000 en ƒ75.000 zijn meer topsporters die gemiddeld één of twee uur per 
dag trainen. Deze lagere trainingsintensiteit is mede het gevolg van het feit dat zij allen een 
betaalde baan naast hun topsport hebben, met een werkweek van 30 tot 60 uur. Naarmate 
het bruto jaarinkomen van de topsporter boven ƒ75.000 stijgt, neemt het aantal trainingsuren 
per week sterk toe. De inkomsten uit de sport stijgen voor deze groep, terwijl de inkomsten 
uit loondienst afnemen. 
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4.2.2 Uitgaven voor topsport 
 
Naast het inkomen dat topsporters door hun bijzondere talenten kunnen verdienen, stelt de 
beoefening van sport op topniveau hen ook voor kosten. Ruim 61% van de topsporters geeft 
per jaar tussen de ƒ5.000 en ƒ25.000 aan topsport uit; 25% besteedt minder dan ƒ5.000 aan 
het bedrijven van topsport; 14% meer dan ƒ50.000. Afgezien van een paar topsporters die 
meer dan ƒ100.000 aan onkosten per jaar maken, liggen de gemiddelde uitgaven naar 
schatting op ƒ15.000. Verreweg de grootste kostenpost vormt het reizen, gevolgd door 



 
44 

materialen/kleding en trainingsstages. De topsportcoördinatoren bij de diverse bonden zijn 
van deze onkosten goed op de hoogte. Hun inschatting van de onkosten komt in sterke mate 
overeen met de kostenopgave van de topsporters. 
 
Ter compensatie van hun onkosten kunnen topsporters een beroep doen op diverse 
toelageregelingen. De toelage uit het Fonds voor de Topsporter voorziet op declaratiebasis 
in een vergoeding van enkele honderden guldens per maand. Deze onkostenvergoeding 
bedraagt maximaal ƒ500,- (in 1998) omdat de fiscus de relatie tussen donateur en ontvanger 
anders als een fictieve dienstbetrekking beschouwt. De NOC�NSF-vergoeding in het kader 
van de Individuele Begeleiding is een daggeldvergoeding, die varieert van ƒ100 tot ƒ220 
(1998), afhankelijk van de thuis- en werksituatie van de topsporter. 
 
Van de topsporters zegt 20% een vergoeding van de club te krijgen; 23% ontvangt een 
toelage van de sportbond; 72% krijgt een vergoeding van NOC�NSF in het kader van de 
Individuele Begeleiding en 18% ontvangt een bedrag uit het Fonds voor de Topsporter. 
Alleen wanneer een topsporter meerdere toelages zou kunnen krijgen, zouden deze de 
totale onkosten (gemiddeld!) dekken. Gezien de forfaitair vastgestelde maximering van de 
onkostenvergoeding is het echter aannemelijk dat veel topsporters een deel van hun 
onkosten uit eigen middelen betalen of dit uit andere inkomstenbronnen financieren (bijdrage 
ouders!). 
 
De kosten die het beoefenen van topsport met zich meebrengt, zijn sterk afhankelijk van het 
type sport. Teamsporters zijn oververtegenwoordigd in de categorie ƒ0-ƒ5.000; individuele 
sporters in de categorie ƒ5.000-25.000; en semi-individuele sporters in de categorie van 
ƒ25.000 en hoger. De status van de topsporter heeft alleen invloed op de hoogste 
categorieën: 8,1% van de topsporters met een A-status doen uitgaven die hoger liggen dan 
ƒ50.000, tegenover 3,4% B-sporters. Ditzelfde verschil doet zich voor tussen Olympische en 
niet-Olympische sporten: respectievelijk 6,4% versus 1,4% met kosten van meer dan 
ƒ50.000. Opvallend is dat diverse andere Olympische sporters juist goedkoper uit zijn dan 
niet-Olympische sporters: 11,6% versus 2,8% met uitgaven die lager liggen dan ƒ2.500. 
 
De omvang van de bestedingen aan de topsport blijkt wel in sterke mate samen te hangen 
met de trainingsintensiteit (zie figuur 12). Onder degenen die minder dan ƒ10.000 aan 
topsport besteden, zijn meer topsporters die gemiddeld genomen minder hard trainen (één of 
twee uur per dag), terwijl degenen die meer dan ƒ25.000 aan hun sportbeoefening besteden 
juist harder trainen (drie of meer uur per dag). 
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4.3 Sociale zekerheid en rechtspositie 
 
Uit een onderzoek naar knelpunten in de rechtspositie van topsporters, dat Van Staveren en 
Das in 1990 publiceerden, bleek dat de topsporter destijds op een aantal maatschappelijke 
gebieden problemen ondervond. In verband met het onderwijs en de sociale verzekeringen 
was voor de topsporter geen speciale rechtspositie geregeld. Of de topsporter voor een 
uitzonderingsregel in aanmerking kwam, was daardoor in sterke mate afhankelijk van 
individuele personen in onderwijsorganisaties en uitkeringsinstanties. Bovendien werd 
gesignaleerd dat de topsporter onvoldoende sociaal was verzekerd. Topsporters kunnen 
vanuit de aard van hun activiteiten niet voldoen aan de eisen van verschillende 
werknemersverzekeringen (ZW, WW, WAO en ZFW), zodat zij hiervoor niet vanwege hun 
sportbeoefening zijn verzekerd. Ook de criteria voor de Algemene Bijstandswet blijken soms 
onvoldoende rekening te houden met de topsportsituatie. 
 
Voorbeelden van deze problematiek zijn de uitkeringen die van Ellen van Langen en 
Monique Knol werden ingetrokken, omdat zij niet aan de eisen van de uitkeringsinstanties 
konden voldoen. Monique Knol won in 1988 te Seoul een gouden medaille, maar raakte daar 
ook haar RWW-uitkering kwijt, omdat zij te lang in het buitenland verbleef. De sociale dienst 
vatte het verblijf tijdens de Olympische Spelen op als een vakantie. Deze voorbeelden zijn 
geen incidenten: blijkens onze enquête is 17% van de topsporters wel eens een uitkering 
geweigerd. Voor 14,5% had de reden van weigering direct te maken met de beoefening van 
topsport (zie tabel 11). 
 
Tabel 11: Redenen weigering uitkering aan topsporters  

Is de uitkering wel eens geweigerd en zo ja, waarom? % 

Nee 83,2 

Ja, vanwege te beperkte beschikbaarheid voor arbeidsmarkt 5,1 

Ja, vanwege niet kunnen voldoen aan sollicitatieverplichtingen 5,7 

Ja, doordat ik te vaak in het buitenland ben 3,5 

Ja, vanwege te hoge eigen inkomsten 1,3 

Ja, om een andere niet-sportgebonden reden 1,3 

 
In een vervolgstudie gingen Lutjens en Van Staveren (1996) in op het ontbreken van 
pensioen- en overbruggingsvoorzieningen. Overbruggingsvoorzieningen moeten het risico 
van het beruchte ‘zwarte gat’ dekken, dat de periode aanduidt tussen het beëindigen van de 
topsportcarrière en het voortgaan met een andere maatschappelijke loopbaan. In dit verband 
zijn voorstellen gedaan om een soort lijfrentepolis te ontwikkelen. Op grond van die polis 
kunnen topsporters van de verzekeringsmaatschappij gedurende de aangeduide periode 
maandelijkse bedragen ontvangen. Pensioenvoorzieningen zijn voor de topsporter van 
belang omdat zij door hun topsportactiviteiten veelal een kortere loopbaan op de 
arbeidsmarkt doorlopen en zodoende een kortere pensioenopbouw hebben. Deze 
pensioenvoorziening blijft vooralsnog een open kwestie. Het kabinet noemt dit een 
verantwoordelijkheid van de topsporters en topsportorganisaties (ministerie van VWS 1999). 
In onze enquête is niet naar de pensioen- of overbruggingsvoorziening van topsporters 
gevraagd. 
 
Gezien de vele zakelijke belangen en fysieke risico’s zijn verschillende particuliere 
verzekeringen voor de topsporter van belang; in het bijzonder de 
aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering, ongevallenverzekering en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tabel 12 geeft het percentage topsporters met een polis 
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voor deze verzekeringen. Absolute cijfers over de gehele Nederlandse bevolking ontbreken, 
maar vergelijking met de resultaten van onze enquête onder trainers suggereert dat de 
topsporters niet ruim verzekerd zijn. 
 
Tabel 12: Percentage topsporters en Nederlanders dat verschillende typen particuliere verzekeringen 
heeft afgesloten 

Verzekeringen Topsporters Trainers 

Ziektekostenverzekering 95,4 96,8 

Reisverzekering 75,2 80,0 

Aansprakelijkheidsverzekering 75,6 93,7 

Rechtsbijstandsverzekering 36,6 72,6 

Ongevallenverzekering 65,0 88,4 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 33,7 72,7 

 

Deze particuliere verzekeringen worden vrijwel altijd door de topsporters zelf betaald. De 
kosten van de reis- en ongevallenverzekering worden ook wel door sportorganisaties gedekt. 
 
 

4.4 Loopbaan en employability 
 
Uit de enquête blijkt dat bijna vijftig procent van de topsporters naast de topsportactiviteiten 
onderwijs volgt. Het merendeel (65,6%) van deze scholieren/studenten volgt onderwijs in het 
HBO of WO. Een groot deel van hen ontvangt studiefinanciering. Naast deze studenten volgt 
9% van de topsporters een cursus (van uiteenlopende aard). 
 
45,8% van de topsporters heeft naast hun topsportactiviteiten ander betaald werk. 
Gemiddeld besteden zij 29 uur per week aan deze andere betaalde werkzaamheden. Niet-
Olympische sporters werken significant vaker dan Olympische sporters (67% versus 39%). 
De overige verschillen tussen groepen sporters zijn kleiner. Van de topsporters is 4,9% 
werkzoekend. 
 
De beoefening van topsport zorgt of kan zorgen voor een vertraagde entree op de 
arbeidsmarkt. Dit kan een ongunstig effect hebben op de kansen van topsporters op een 
carrière na de sportloopbaan. Via voorlichting en gerichte cursussen tracht NOC�NSF in 
samenwerking met Randstad om deze kans te verkleinen. Als één van de ‘partners in sport’ 
begeleidt en adviseert Randstad Carrière Coaching in samenwerking met de Olympische 
Steunpunten topsporters om een betere positie op de arbeidsmarkt te realiseren. In 
samenwerking met de HES Rotterdam is bovendien de Randstad Topsportacademie 
opgericht, waar topsporters een exclusieve en flexibele opleiding Commerciële Economie 
kunnen volgen. 
 
Hoewel topsporters volgens de projectcoördinator van Randstad over het algemeen de 
arbeidsmarktpositie als onzeker ervaren,xvii verwachten veel topsporters dat hun 
topsportcarrière hierop eerder een voordelig dan een nadelig effect zal sorteren. Zij 
verwachten dat hun naamsbekendheid, contacten met vooraanstaande mensen en vooral 
ook de ontwikkeling van karakter en persoonlijkheid een positieve invloed zal uitoefenen op 
hun verdere maatschappelijke carrière (Sport International 1995). 
 
Gezien de opleiding van topsporters is er ook weinig reden tot ongerustheid. Afgaande op 
het sociaal profiel van de topsporters (zie hoofdstuk 2.3.2) vormen zij een perspectiefrijke 
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groep: vergeleken met de gehele Nederlandse bevolking specialiseren zij zich in sterkere 
mate in richtingen die goede arbeidsmarktkansen bieden; in het bijzonder de technische en 
economisch/administratief/commerciële richting. 
 
In hoeverre de verdere maatschappelijke carrière van ex-topsporters in negatieve of 
positieve zin verschilt van vergelijkbare generatiegenoten, valt moeilijk te beoordelen. 
Systematisch onderzoek hiernaar is nog niet verricht. 
 
 

4.5 Medewerking onderwijsinstituut en werkgever 
 
De combinatie van topsport en onderwijs is niet gemakkelijk. De topsporter moet op gezette 
tijden trainen en aan wedstrijden deelnemen; met enige regelmaat in het buitenland 
bovendien. De studie vraagt tegelijkertijd om aanwezigheid bij verplichte lessen en het 
afleggen van tentamens en examens. Voor voortzetting van de studiefinanciering is een 
minimum aantal studiepunten vereist. 
 
Vanuit verschillende kanten zijn reeds pogingen ondernomen om deze twee werelden met 
hun eigen regels en vereisten op elkaar af te stemmen. Onderzoek uit het begin van de jaren 
negentig liet zien dat er knelpunten waren in de maatschappelijke, onderwijskundige en 
sporttechnische begeleiding. Geadviseerd werd om aangepaste onderwijsfaciliteiten aan te 
bieden. Verspreid over het hele land moesten scholen gestructureerde 
ondersteuningsmogelijkheden bieden. Hierbij werd vooral gedacht aan roosteraanpassingen 
en vrijstellingen van lessen en examenregelingen. 
 
Deze aanbevelingen sloten aan bij een initiatief van een aantal scholen uit het voortgezette 
onderwijs, dat al bezig was om speciale voorzieningen en regelingen te treffen met het oog 
op studerende topsporters. Deze scholen vormden in 1991 de stichting Landelijk Overleg 
Onderwijs en Topsport (LOOT). Momenteel zijn er scholen uit vrijwel alle delen van het land 
in deze stichting LOOT vertegenwoordigd. NOC�NSF en de ministeries van OCW en VWS 
zijn bij het LOOT-project betrokken. NOC�NSF stelt onder meer in overleg met de 
sportbonden vast of leerlingen voldoen aan de criteria voor toelating tot het LOOT-project. 
Het ministerie van OCW erkent de LOOT-scholen en heeft een aantal scholen toestemming 
gegeven om het onderwijsprogramma aan te passen. Het ministerie van VWS heeft een 
coördinerende en bemiddelende rol en verstrekt projectsubsidies (Visscher e.a. 1995). 
 
Ook in het hoger onderwijs hebben diverse instellingen eigen programma’s en faciliteiten in 
het leven geroepen om “topsport èn topstudie” tegelijkertijd mogelijk te maken.xviii Zij bieden 
in verschillende vormen en combinaties vaste contactpersonen, opleidingscoaches, 
mogelijkheden om tentamens te verplaatsen, roosters aan te passen, trainingsfaciliteiten, 
financiële ondersteuning en soms ook bemiddeling bij het zoeken van sportmedische 
begeleiding en geschikte huisvestiging. Sommige instellingen, zoals de Erasmus Universiteit, 
hebben hiervoor een speciaal topsportfonds gecreëerd. Een probleem is echter dat de 
instellingen voor hoger onderwijs in sterke mate een eigen beleid voeren. Daardoor 
verschillen de faciliteiten per instelling. Dit is voor het kabinet reden om de topsport- en 
studievoorzieningen van de verschillende onderwijsinstellingen te inventariseren. Het kabinet 
heeft zich voorstander verklaard van een verdere flexibilisering van studieduur en 
studiefinanciering, zodat studie en topsport beter te combineren zijn (ministerie van VWS 
1999). 
 
Zelfs in het basisonderwijs is inmiddels een topsportvriendelijk beleid tot ontwikkeling 
gekomen. De stichting Sportieve Basisscholen Rotterdam, waarin vier basisscholen 
participeren, is hiervan een voorbeeld. Ook hier zijn aanpassingen in het schoolrooster 
mogelijk. Door samenwerking met de LOOT-school Thorbecke Lyceum bieden zij 
trainingsfaciliteiten en doorstroommogelijkheden aan. Bijzondere aandacht besteden geven 
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deze scholen voorts aan het bewegingsonderwijs. Topsporters geven op deze scholen 
gastlessen en clinics en de deelname aan sporttoernooien en sportcursussen wordt 
gestimuleerd. 
 
Al met al hebben deze initiatieven geleid tot betere mogelijkheden om topsport en studie te 
combineren. Het studiegarantiefonds waarvan NOC�NSF in het kader van de Individuele 
Begeleiding gebruik maakt, heeft deze mogelijkheden verder versterkt. 
 
De topsporters beoordelen in meerderheid (63%) de medewerking vanuit het 
onderwijsinstituut als voldoende tot goed. Dit komt redelijk overeen met eerder onderzoek 
onder jeugdige topsporters. Een onderzoek van De Weerd uit 1994 liet zien dat 74% van de 
topsporters tevreden is over de combinatie school en sport. Een onderzoek van Van der Leij 
uit 1991 gaf aan dat 58% geen moeilijkheden ondervindt bij de combinatie studie en topsport 
(geciteerd in Visscher e.a. 1995). Ons onderzoek onder minder jonge topsporters komt in het 
midden uit, waarbij moet worden aangetekend dat NEBAS- en niet-Olympische sporters de 
medewerking van onderwijsinstituten lager waarderen dan de overige groepen topsporters. 
 
Topsporters die aangeven dat hun onderwijsinstellingen speciale topsportvoorzieningen en -
faciliteiten aanbieden, maken vooral gebruik van: 
• flexibel les- en tentamenrooster (34,5%) 
• verminderde aanwezigheidsplicht (20,9%) 
• studiespreiding (20,1%) 
• speciale tentamen-, examen- en overgangsregelingen (17,3%) 
• individuele studiebegeleiding (15,8%) 
• aanpassingen in schoolorganisatie (13,7%) 
• sponsoring of financiële ondersteuning (12,2%) 
• vervangende opdrachten (9,4%) 
• sportfaciliteiten (7,2%) 
Van de topsporters geeft 17,6% aan dat de onderwijsinstelling die zij hebben bezocht geen 
speciale topsportfaciliteiten had. 
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Het percentage van 63% min of meer tevreden topsporters houdt in dat 37% de 
medewerking van scholen beoordeelt als redelijk, onvoldoende of slecht. Vergeleken met de 
waardering voor de medewerking van werkgevers is dit ‘ontevredenheidsgehalte’, ondanks 
alle beleidsinspanningen om de situatie te verbeteren, nog redelijk hoog (zie figuur 13). 
Vermoedelijk hangt dit samen met de sterke verschillen tussen onderwijsinstellingen. Als 
belangrijkste verbeteringen bepleiten de topsporters: specifieke tentamenregelingen en 
roosterindelingen, meer flexibiliteit, betere begeleiding en meer begrip. Zoals uit het 
voorafgaande blijkt, zijn deze aanbevelingen lang niet op alle onderwijsinstellingen van 
toepassing. 
 
 
De houding van werkgevers ten opzichte van de topsport carrière wordt door 76% als 
voldoende tot goed beschouwd. Teamsporters en niet-Olympische sporters waarderen deze 
houding minder hoog vergeleken bij de overige groepen topsporters. 
 
Volgens een ruime meerderheid van de topsporters (71,1%) zou de werkgever niet meer 
kunnen doen om de combinatie van werk en topsport te vergemakkelijken. Degenen die wel 
mogelijkheden tot verbetering zien, bepleiten vooral meer betaalde verlofdagen, 
aangepaste/flexibele werkuren en een kortere werkweek. 
 
 

4.6 Het ondersteuningsaanbod  
 
Van de topsporters met de A-status uit de responsgroep weet 17,8% niet wie de IB’er is die 
hem of haar is toegewezen; 9,6% weet niet onder welk Olympisch Steunpunt hij of zij valt. 
 
De meeste topsporters maken gebruik van het uitgebreide dienstenpakket dat voor hen 
beschikbaar is. Meer dan 15% van hen geeft aan gebruik te maken van financiële 
ondersteuning, para(medische) begeleiding, trainingsfaciliteiten, lease-auto en hulp bij de 
samenwerking met onderwijsinstelling of werkgever. Vergeleken met de A-topsporters zegt 
een veel groter percentage B-topsporters geen gebruik te maken van enige vorm van 
ondersteuning (6% versus 18%). Het contact tussen A-topsporters en IB’ers betreft 
overwegend maatschappelijke kwesties, zoals hulp bij financiële problemen, het zoeken naar 
sponsors en huisvesting en bijstand om medewerking te krijgen van school of werk.xix 
 
Het ondersteuningspakket wordt in het algemeen door de topsporters beoordeeld met een 
3,8 op een vijf-punts-schaal. De hoogste waardering komt van de grootste gebruikers van 
ondersteuning (A-topsporters). Vergeleken bij hen zijn met name topsporters met een B-
status en NEBAS-topsporters kritischer ten aanzien van de ondersteuning. De trainers 
beoordelen de ondersteuning van topsporters eveneens als redelijk tot voldoende, met een 
wat lagere waardering voor de juridische advisering en de loopbaanplanning. Zoals in 
hoofdstuk 5 ter sprake zal komen, zijn zij veel kritischer over de ondersteuning waarop zijzelf 
als trainers kunnen rekenen. 
 
Op de open vraag welke faciliteiten in de ondersteuning verbeterd of hieraan toegevoegd 
zouden moeten worden, geven ongeveer 140 topsporters spontaan tientallen adviezen. Eén 
springt daarbij ver boven alle andere uit: financiële ondersteuning (door 39 sporters 
genoemd). Een specifieke vorm van financiële ondersteuning, waarvoor vijf topsporters 
pleiten, is de reiskostenvergoeding. Voor dit knelpunt zijn creatieve oplossingen 
gesuggereerd. zoals een collectief sponsorcontract voor benzinegebruik en een OV-jaarkaart 
voor topsporters. Andere veel genoemde adviezen, zij het op ruime afstand van het pleidooi 
voor meer financiële ondersteuning, zijn: betere informatievoorziening (door 10 sporters 
genoemd), betere begeleiding bij studie of werk (9), meer persoonlijk contact met de IB’er 
(9), betere medische begeleiding (9), een auto voor B-topsporters en gehandicapte sporters 
en kortere wachttijden op een auto voor A-topsporters (9) en betere trainingsfaciliteiten (7). 
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4.7 Informatievoorziening en inspraak 
 
Opvallend is het betrekkelijk hoge aantal topsporters dat van mening is dat de 
informatievoorziening kan worden verbeterd. Karakteristieke opmerkingen in dit verband zijn: 
“Ik wist niet eens dat er een loopbaanplanning is!”, “introductie met de faciliteiten die het 
NOC�NSF kan bieden”, “voorlichting wat het NOC voor mij had kunnen/kan betekenen”, “info 
over diverse ondersteuningsmogelijkheden”, “informatie over maatschappelijke en medische 
begeleiding”, “info over mogelijkheden die NOC�NSF biedt”. Dit betreft vooral de 
maatschappelijke aspecten van het ondersteuningsaanbod. Kennelijk is er nog enige 
onbekendheid met het aanbod van IB’ ers en Olympische Steunpunten. 
 
Ook de meer sporttechnische informatie die topsporters van verenigingen en bonden krijgen, 
is voor verbetering vatbaar. Veel topsporters geven aan informatie over selectiecriteria, 
wedstrijdschema’s, reisschema’s en doping van hun vereniging of bond te ontvangen. Zij 
beoordelen deze informatieverstrekking als redelijk tot voldoende (3,6 voor de vereniging en 
3,3 voor de bond op een vijf-punts-schaal). Hierin zijn weinig verschillen tussen de diverse 
groepen topsporters aan te treffen.  
 
Betrekkelijk veel topsporters geven in de open vraagstelling te kennen dat er het nodige 
schort aan de communicatie tussen sportverenigingen, sportbonden en topsporters. “Alles 
zou uitgebreider moeten”, “betere en volledige informatievoorziening”, “communicatie leden, 
bestuur en exploitant is gebrekkig”, “communicatie zeer slecht”, “infoverstrekking eerder en 
duidelijker” , “meer algemene informatie over de gang van zaken”, “info over alles” . 
Specifieke onderwerpen waarover de topsporters betere en volledigere informatie bepleiten, 
zijn doping, voeding, krachttraining, selectiecriteria (vele malen!), trainingstijden, -schema’s 
en -stages, tijdige wedstrijdinformatie, internationale evenementen en buitenlandse 
wedstrijden en toernooien. 
 
De trainers onderschrijven deze kritiek van de topsporters. Zij waarderen de 
informatieverstrekking van de verenigingen met een 3,1 en van de bond met een 3,3. Op de 
vraag welke informatie zij missen of te weinig krijgen, worden antwoorden gegeven als 
“alles”,  “zeer veel onderwerpen”, “te veel om op te noemen”,  “alle info kan beter, maar 
vooral wetenschappelijk onderzoek en hoe concurrentie zaken doet”. Meer specifiek wordt 
gepleit voor meer informatie over de wedstrijdschema’s, selectiecriteria, wetenschappelijk 
onderzoek en de internationale concurrentie. 
 
De inspraak in de vereniging is vanzelfsprekend gemakkelijker te realiseren en merkbaar 
dan in de bond. Topsporters beoordelen de inspraak in de vereniging met een 3,5 en die in 
de bond met een 2,6  op een vijf-punts-schaal.  Topsporters met een B-status beoordelen 
hun inspraak beduidend lager dan topsporters met een A-status. Eenderde van de 
topsporters weet niet of zijn of haar bond een Atletencommissie heeft. Meer dan de helft van 
de sportbonden heeft die ook niet. Degenen die wel op de hoogte zijn van een bestaande 
Atletencommissie bij hun sportbond beoordelen het werk van deze commissie met een 3,1 
op een vijf-puntsschaal. 
 
Verschillende topsporters geven aan dat zij het belang van een goed functionerende 
Atletencommissie onderkennen. Meer inspraak hebben in beslissingen die topsporters 
aangaan, is dan ook één van de tips die de geënquêteerde topsporters geven om het 
topsportklimaat in Nederland te verbeteren. 
 
Van de topsportcoördinatoren is 63,3% van mening dat de topsporters voldoende inspraak 
hebben in het topsportbeleid. Verbetering van de inspraak moet in hun ogen niet alleen van 
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de bond komen, maar ook van de topsporters zelf. Zij moeten de mogelijkheden tot inspraak 
beter gebruiken. 
 
 

4.8 Conclusie 
 
In de jaren negentig hebben overheid en sportorganisaties duidelijke verbeteringen 
aangebracht in de individuele leefsituatie van topsporters. Deze verbeteringen betreffen de 
betrokkenheid van ouders bij de talentontwikkeling, de onkostenvergoedingen, de 
inkomenspositie, de sociale zekerheid en de medewerking van school en werk. De invoering 
van een stipendium voor topsporters met een A-status die minder verdienen dan het wettelijk 
minimumloon is het meest recente voorbeeld van de verbeteringen die zijn aangebracht. 
Door de ontwikkeling van het Olympisch Netwerk zijn deze verbeteringen tevens dichter bij 
de topsporters gebracht. Topsporters met een A-status weten zich in hun 
omgevingsmanagement begeleid door Individuele Begeleiders; evenals topsporters met een 
B-status kunnen zij bovendien een beroep doen op de ondersteuning van Olympische 
Steunpunten, die op hun beurt weer samenwerken met diverse andere organisaties. 
 
Ondanks de tot stand gebrachte regelingen en ondersteuning blijkt uit ons onderzoek dat 
topsporters, trainers en topsportcoördinatoren de individuele leefsituatie van topsporters als 
het belangrijkste knelpunt zien in het topsportklimaat. Dit hangt vermoedelijk samen met het 
betrekkelijk lage inkomen van de meeste topsporters. Die situatie is een continue bron van 
zorg in het ‘omgevingsmanagement’ door de topsporter. De benarde financiële positie wordt 
gezien als een alledaagse problematiek, die de aandacht afleidt van de sport en die een 
hindernis opwerpt voor deelname aan de steeds intensievere trainingsprogramma’s die voor 
topsport noodzakelijk zijn. Deze problematiek betreft vooral de inkomstenkant. De uitgaven 
voor topsport zijn niet onaanzienlijk, maar deze worden redelijk gecompenseerd door bij- en 
toelages; enerzijds van de sportorganisaties, anderzijds van met name de ouders van 
topsporters. 
 
De inkomensproblematiek is niet eenduidig. Ten eerste is er een groep topsporters te 
onderscheiden (met name scholieren, studenten en uitkeringsgerechtigden) met een laag 
inkomen, maar tegelijkertijd vrij veel tijd om te trainen. Ten tweede is er een groep 
topsporters met een midden- of hoog inkomen uit een betrekking in loondienst buiten de 
sport. Zij hebben minder of geen financiële zorgen, maar wel moeite om voldoende tijd vrij te 
maken voor hun topsport. Ten derde is er een groep die uit de topsport een ruim inkomen 
geniet. Zij kunnen zich volledig op de sport concentreren. 
 
De steun van ouders en/of partner, de medewerking van school en werk, de rechtspositie en 
de loopbaanontwikkeling worden in minder sterke mate als precaire aspecten van het 
topsportklimaat in Nederland ervaren. Wel kan de medewerking van school verder worden 
verbeterd. Ook is extra aandacht gewenst voor de mate waarin de topsporters zijn 
verzekerd. Er zijn reeds ontwikkelingen in gang gezet met betrekking tot de 
pensioenverzekering en het indekken tegen de risico’s van ‘het zwarte gat’ direct na 
beëindiging van de topsportcarrière. 
 
Het ondersteuningsaanbod wordt sterker gewaardeerd door topsporters met een A-status 
dan met een B-status. De laatsten bepleiten een uitbreiding van de regelingen en 
voorzieningen tot hun categorie. Een algemeen punt van kritiek is de informatievoorziening 
over de ondersteuning waarop topsporters aanspraak kunnen maken. Deze kritiek betreft 
ook de inspraakmogelijkheden op bondsniveau. Deze inspraak wordt niet hoog 
gewaardeerd, maar van bondszijde stellen de topsportcoördinatoren daar tegenover dat 
topsporters de bestaande inspraakmogelijkheden nog onvoldoende benutten. Ook op dit 
punt is aandacht voor afstemming en communicatie gewenst. 
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5. Sportspecifieke begeleiding 
 
 

5.1 Talentherkenning en -ontwikkeling  
 
Een tot in de details uitgewerkt talentherkennings- en talentontwikkelingssysteem was één 
van de motoren achter het topsportsucces van de DDR. De selectie van sporttalent begon al 
op jonge leeftijd. Op school werden van ieder kind de motorische, fysiologische, 
biomechanische en antropometrische kenmerken gemeten. Mede op grond van deze 
metingen werden geïdentificeerde talenten gestuurd in hun sportkeuze. De grootste talenten 
konden naar speciale scholen en kregen fictieve arbeidsplaatsen, zodat zij zich volledig aan 
de sport konden wijden (Vanreusel 1991; Gebauer e.a. 1997). 
 
Dat dit talentherkennings- en talentontwikkelingssysteem problematische aspecten bevatte, 
is genoegzaam bekend. Zonder dit systeem geheel ten voorbeeld te nemen, kan echter wel 
worden geconstateerd dat het sportsucces van landen positief kan worden beïnvloed door 
beleidsmatige aandacht voor sportieve hoogbegaafdheid. Wanneer dit op een verantwoorde 
manier gebeurt, zal dit voor de talenten zelf eveneens als positief worden ervaren. Hierbij 
kan worden geleerd van de aandacht voor hoogbegaafdheid in andere talentgebieden, 
omdat de ontwikkeling van sporttalent daarmee in algemene zin overeenkomsten vertoont 
(Van Rossum 1992). 
 
In Nederland is de aandacht voor talentontwikkeling groeiende. Over dit onderwerp is in de 
jaren negentig veel gepubliceerd; vooral nadat NOC�NSF in 1995 met het project 
‘Talentherkenning en -ontwikkeling’ is gestart (Van Rossum 1992; Engel, Sturkenboom en 
Wagner 1997; Van Barneveld en Vervoorn 1997; Van der Loo en Van Rossum 1997; 
Visscher, Gemser en De Greef 1997). De publicaties over dit onderwerp worden onder de 
aandacht gebracht van Olympische Steunpunten, bonden, mentoren en overige 
geïnteresseerden. Eén van de resultaten van het verrichte onderzoek is de Kijkwijzer; een 
instrument voor bonden om talenten te beoordelen met behulp van antropometrische, 
fysiologische, technisch-motorische, psychologische en sociologische factoren (Zwolle 
1997). 
 
Ook in financieel opzicht is de toenemende aandacht voor talentontwikkeling zichtbaar. In 
1998 ontvingen 25 bonden subsidies voor talentontwikkelingsprojecten, met een 
gezamenlijke waarde van ƒ1,1 miljoen. Die subsidies kunnen de komende jaren fors stijgen, 
omdat de financiële steun van het Rijk aan talentontwikkeling zal toenemen van ƒ1,10 
miljoen in 1999 tot ƒ5,55 miljoen vanaf 2002. Deze middelen worden ingezet voor 
talentidentificatie, het organiseren van talentdagen, het opstellen van individuele 
talentontwikkelingsprofielen, het ontwikkelen van handleidingen voor intakegesprekken met 
talenten en ouders/verzorgers, het organiseren van landelijke en regionale trainingsdagen 
voor talenten en het bijscholen van kaderleden die zijn belast met talentherkenning en 
begeleiding (ministerie van VWS 1999). 
 
De meeste topsportcoördinatoren geven aan dat er in hun bond al op gestructureerde wijze 
aandacht wordt gegeven aan zowel talentherkenning (23 van de 31) als talentbegeleiding 
(20 van 26). Voor zover er (nog) geen sprake is van een structurele aanpak op dit gebied, is 
dit volgens de topsportcoördinatoren te wijten aan met name een gebrek aan geld, tijd en 
specialistische kennis. Van de 31 bonden maken vijf gebruik van het Kijkwijzersysteem van 
NOC�NSF. Zes bonden werken samen met scholen en rond de twintig met verenigingen 
(van 31 bonden). De geringe samenwerking met scholen komt ook tot uitdrukking in het feit 
dat slechts negen van de dertig topsportcoördinatoren een overzicht heeft van alle talenten 
in de eigen tak van sport die op een LOOT-school zitten. Verschillende trainers/coaches 
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wijzen in hun aanbevelingen over het topsportklimaat op de noodzaak om meer met scholen 
samen te werken. 
 
De sportvereniging blijft van essentiële waarde voor de topsport. Zowel voor de eerste 
kennismaking met een tak van sport als voor de herkenning, opleiding en begeleiding van 
talenten spelen sportverenigingen en de daar actieve trainers een cruciale rol. Naar 
aanleiding van eerder onderzoek concludeerde Van Rossum in 1992 dat talenten vooral 
worden ontdekt nadat zij lid zijn geworden van een sportvereniging. Onze gegevens 
bevestigen die conclusie. Ruim de helft van de topsporters (54,7%) heeft voor het eerst op 
een sportvereniging kennis gemaakt met de sport die zij nu op topniveau beoefenen (zie 
tabel 13). 
 
Tabel 13: Plaats van eerste kennismaking met sport waarin topsporters uitblinken 

Plaats % Plaats % 

Sportvereniging 54,7 Revalidatiecentrum 2,7 

Familie 14,0 Talentwerving 1,3 

School 6,3 Demonstratie 1,0 

Straat 6,0 Televisie 1,0 

Vakantie 4,3 Divers 2,0 

Kennissen 3,7   

Wedstrijd 3,0 Totaal 100,0 

 
Op de uiteindelijke beslissing om de sport op hoog niveau te gaan beoefenen, hebben vooral 
ouders (27,0%), trainers (25,0%) en de topsporters zelf (20,7%) de meeste invloed. Bij de 
ontdekking als getalenteerd sporter spelen clubtrainers (50,0%) en bondstrainers (25,2%) 
een beslissende rol. De trainers selecteren de talenten vooral op basis van inzet en techniek. 
Progressie in wedstrijdprestaties (19,2%) en lichaamsbouw/atletisch vermogen (13,7%) 
spelen eveneens een belangrijke rol. 
 
Aankomende talenten krijgen van sportvereniging en sportbond op verschillende manieren 
extra aandacht en bijzondere voorzieningen geboden. Meer dan zes op de zeven topsporters 
hebben hiervan daadwerkelijk geprofiteerd. Deze aandacht bestaat vooral uit het scheppen 
van mogelijkheden om vaker, intensiever en in een aparte groep te trainen (zie tabel 14). 
Tezelfdertijd echter geven de topsporters aan dat de verenigingen en bonden hen juist op dit 
vlak meer ter zijde zouden kunnen staan. Een groot deel van de topsporters is van mening 
dat verenigingen en bonden hen nog meer trainingsfaciliteiten zouden moeten bieden. Ten 
aanzien van de verenigingen is dit verreweg de belangrijkste wens. De bond zou hen 
daarnaast ook ten aanzien van de studie meer moeten bijstaan. 
 
Tabel 14: Meest voorkomende manieren waarop talenten extra aandacht hebben gekregen van 
verenigingen en bonden 

Vorm van extra aandacht Verenigingen Bonden 

Vaker en intensiever trainen 42,2% 29,9% 

Trainen in aparte groep 17,8% 37,4% 

Privé training 14,4% 4,7% 

Toegang tot speciale accommodatie 6,4% 13,3% 
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Anders 5,0% 1,9% 

Geen speciale aandacht 14,2% 12,7% 

Totaal 100,0% 99,9% 

 
De trainers herkennen dit probleem. Ook zij noemen het scheppen van mogelijkheden om 
vaker, intensiever en in een aparte groep te trainen als de belangrijkste voorziening die aan 
hun jeugdige talenten wordt geboden. Tegelijkertijd zijn zij echter in meerderheid van mening 
(58,4%) dat zij per saldo onvoldoende extra aandacht/faciliteiten kunnen bieden. Een gebrek 
aan tijd (de trainer als vrijwilliger) en geld wordt als de belangrijkste oorzaak hiervan 
genoemd. 
 
De meest voorkomende wensen en klachten waarmee ouders, trainers en/of topsporters bij 
de topsportcoördinatoren aankloppen, liggen volgens de laatsten niet op trainingsgebied. De 
meeste topsportcoördinatoren worden geconfronteerd met wensen en klachten ten aanzien 
van financiële ondersteuning, individuele begeleiding, de afstand tot trainingsaccommodaties 
en studiebegeleiding. 
 
Zoals uit tabel 15 blijkt, leggen sportvereniging en sportbond duidelijk andere accenten in 
hun aandacht voor aankomende talenten. 
 
Tabel 15: Extra informatie die talenten hebben ontvangen van verenigingen en bonden 

Vorm van extra informatie Verenigingen Bonden 

Trainingsschema 27,7% 21,4% 

Krachttraining 27,4% 14,8% 

Wedstrijdschema 23,2% 15,8% 

Voeding 10,2% 21,1% 

Studie 3,5% 5,6% 

Doping 2,5% 18,9% 

Anders 6,0% 2,4% 

Totaal 100,0% 99,9% 

 
Extra trainingsbegeleiding en informatie krijgen talenten op betrekkelijk late leeftijd. Volgens 
de meeste trainers (42%) wordt deze aandacht voor het eerst aan jeugdige talenten gegeven 
tussen - gemiddeld genomen - het twaalfde en veertiende jaar. Een substantieel deel van de 
trainers (22%) zegt deze extra aandacht aan talenten voor het eerst te geven na het 
zestiende jaar. Van de topsporters zegt 30% voor het eerst extra trainingsbegeleiding en 
informatie van de vereniging te hebben gekregen tussen het twaalfde en veertiende jaar. 
Volgens 43% kwam deze extra aandacht vanaf het zestiende jaar of ouder. De bonden 
volgen gemiddeld twee jaar na de verenigingen met extra aandacht voor getalenteerden. 
 
Terugblikkend wordt de geboden extra aandacht die topsporters in hun groeifase van 
sportverenigingen en sportbonden ontvingen niet onverdeeld positief beoordeeld: 55,5% 
kenschetst deze aandacht als slecht, onvoldoende of redelijk; 44,5% beoordeelt deze 
aandacht als voldoende of goed. Tussen de diverse onderscheiden groepen topsporters 
doen zich in dit opzicht geen significante verschillen voor. Voor 16,1% van de topsporters 
was het gebrek aan extra aandacht/voorzieningen oorzaak van problemen met de 
vereniging; voor 22,2% leidde dit tot problemen met de bond. 
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5.2 Sporttechnische begeleiding 
 
Volgens de topsporters ligt het grootste knelpunt van het topsportklimaat niet bij de 
sporttechnische begeleiding. Een verbetering van de trainers en coaches beïnvloedt volgens 
hen de positie op de wereldranglijst minder dan verbetering van de trainingsmogelijkheden, 
verbetering van de individuele leefsituatie en de deelname aan meer internationale 
competities. Als factor in het topsportklimaat die in aanmerking komt voor verbetering 
noemen zij de sporttechnische begeleiding pas als negende (van de twaalf). 
 
Het betrekkelijk geringe gewicht dat topsporters aan een verbetering van trainers en coaches 
geven, hangt samen met het hoge gemiddelde waarderingscijfer dat zij aan diverse vormen 
van sporttechnische begeleiding toekennen (zie figuur 14). 
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De topsportcoördinatoren bij de bonden denken hier anders over. Na de individuele 
leefsituatie van topsporters noemen zij de sportspecifieke begeleiding juist het vaakst als 
factor in het topsportklimaat die voor verbetering in aanmerking komt. De trainers zelf wijzen 
er eveneens op dat hun situatie in verschillende opzichten verbetering behoeft. Zoals één 
van hun aanbevelingen luidt: “Niet alleen voor topsporters een goed klimaat propageren, 
maar ook voor trainers!” Om na te gaan waar in dit opzicht de grootste knelpunten liggen, 
gaan wij in het navolgende dieper in op de situatie waarin trainers van topsporters verkeren. 
 
De topsportcoördinatoren van 26 sportbonden schatten het aantal trainers van topsporters in 
Nederland in hun takken van sport op 500. Volgens hun raming zou dat 3% van het totaal 
aantal trainers in deze takken van sport zijn. De enquête onder trainers richtte zich op deze 
groep trainers van topsporters. Van hen heeft 49,5% zelf op internationaal niveau sport 
beoefend; 37,5% op nationaal niveau, 10,5% op regionaal niveau en 2,1% op recreatief 
niveau. Om vervolgens trainer te worden heeft 85,3% een trainersopleiding gevolgd. Ook 
volgen bijna negen op de tien trainers applicatiecursussen die door bonden worden 
aangeboden. Het niveau hiervan wordt door ongeveer de helft van de trainers als voldoende 
tot goed ervaren (een gemiddelde waardering van 3,5 op een vijf-punts-schaal). 
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De trainers van topsporters geven gemiddeld 13 uur training per week. Daarnaast besteden 
zij 7,6 uur per week aan andere sportgerichte activiteiten met topsporters, zoals 
videoanalyses van concurrentie. Trainers van Olympische sporten besteden beduidend meer 
trainingsuren dan hun collega’s van niet-Olympische sporten (tezamen 23,3 versus 16,2 
uur). Dergelijke verschillen zijn niet aan te treffen tussen teamsporten en individuele sporten. 
Gemiddeld geven de trainers iedere week training aan 26 sporters, waarvan 4 A-sporters, 4 
B-sporters en 5 C-sporters. Ook in dit opzicht verschillen trainers in Olympische sporten van 
collega’s in niet-Olympische sporten. De eersten geven meer sporters training; in het 
bijzonder meer jeugdige talenten (sporters met de C-status). 
 
Meer dan negen op de tien trainers doen zowel de sportspecifieke training als de 
wedstrijdcoaching. Andere trainingsonderdelen doen zij in mindere mate zelf. 
Conditietraining geeft 62,1% van de trainers, mentale training 51,6%, looptraining 44,2%, 
krachttraining 38,9%, maatschappelijke begeleiding 17,9% en financiële/zakelijke 
begeleiding 11,6%. Van deze vormen van begeleiding achten trainers vooral de 
krachttraining, maatschappelijke begeleiding en financieel-zakelijke begeleiding voor 
verbetering vatbaar. 
 
De inkomenspositie van de trainers is beter dan die van de topsporters. Het bruto 
jaarinkomen uit zowel de trainersactiviteiten als andere inkomstenbronnen ligt voor 60,0% 
tussen de ƒ50.000 en ƒ100.000; 23,3% verdient meer dan ƒ100.000. Deze hogere 
inkomsten zijn vooral het gevolg van functies in loondienst, die trainers naast de sport 
bekleden. De salarissen die trainers binnen de sport verdienen, zijn gemiddeld lager dan de 
inkomsten die zij buiten de sport genieten (zie figuur 15): 37 van de 47 trainers (78,7%) die in 
loondienst buiten de sport werken, verdienen meer dan ƒ50.000. Binnen de sport slagen 
slechts 19 van de 75 hierin (25,3%). De training wordt door velen als een hobby verricht: 
46,7% van de trainers ontvangt minder dan ƒ10.000 voor de werkzaamheden in de sport; 
12% ontvangt zelfs niets. Van de trainers die in loondienst buiten de sport werken, verdient 
slechts 1,6% minder dan ƒ10.000. 
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De lengte van de werkweek is in deze vergelijking niet verdisconteerd. Voor de 40% trainers 
die naast de trainersactiviteiten ander betaald werk verrichten, duurt die werkweek buiten de 
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sport gemiddeld 35,6 uur. Dergelijke lange werkweken maken het lastig om tijd vrij te maken 
voor trainingskampen en toernooien in het buitenland. De houding van werkgevers bij 
dergelijke kwesties beoordelen de trainers met 3,4 (tegenover 4,2 bij de topsporters). Het 
grootste probleem wordt gevormd door de tekortschietende mogelijkheden tot betaald en 
onbetaald verlof. 
 
De gemiddelde uitgaven van trainers aan topsport liggen op ongeveer hetzelfde niveau als 
de uitgaven van topsporters: ƒ15.000. Wel zijn deze uitgaven tussen trainers ongelijker dan 
tussen topsporters. Bijna 30% van de trainers geeft minder uit dan ƒ2.500 aan de topsport, 
terwijl bijna 7% meer danƒ100.000 uitgeeft. Onder topsporters liggen deze percentages op 
respectievelijk 9,3% en 0,7%. Verreweg de grootste kostenpost is reizen, maar ook aan 
trainingsstages en materialen moeten trainers veel geld uitgeven. De trainers krijgen 
gemiddeld 64,4% van de totale kosten vergoed. Deze vergoeding betreft vooral de 
reiskosten. In mindere mate worden de verblijfskosten en materiaal/kledingkosten vergoed. 
 
De ondersteuning die trainers krijgen, wordt overwegend als onvoldoende ervaren. Van alle 
onderwerpen waarover wij in de enquêtes het oordeel vroegen van topsporters, trainers en 
topsportcoördinatoren krijgt alleen de kwaliteit en kwantiteit van de media-aandacht een net 
zo laag gemiddelde als de ondersteuning van trainers (variërend van 1,9 tot 2,6 op een vijf-
punts-schaal). Aan deze kritiek voegen de trainers een waslijst aan mogelijke verbeteringen 
toe. Verreweg de meeste hiervan betreffen de financiële situatie (daggeldvergoeding, 
kilometervergoeding e.d.). Daarna volgen ondersteuning bij de loopbaanplanning, 
samenwerking met werkgevers, mentale ondersteuning en fiscaal-juridische ondersteuning 
(zie figuur 16). 
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Ook over hun contracten zijn lang niet alle trainers te spreken. Diverse regelingen ontbreken 
in het contract tussen trainers en bonden of verenigingen, zoals een vakantieregeling (14 
van de 95), een overwerkregeling (20 van de 95), een ontslagregeling (15 van de 95) een 
pensioenregeling (13 van de 95) en een arbeidsongeschiktheidsregeling (17 van de 95). 
Meer dan 10% merkt op helemaal geen contract te bezitten. Dit zijn meer algemene 
arbeidsrechtelijke knelpunten in de rechtspositie van de trainers, die ook in de breedtesport 
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opgeld doen. Deze knelpunten betreffen de totstandkoming, inhoud en het beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten en hun sociale verzekering (Van Staveren 1993). Met de 
problematiek van de verlofdagen en de daggeldvergoeding vormen deze arbeidsrechtelijke 
aspecten van het trainerschap knelpunten in het topsportklimaat, die in de publiciteit vaak 
weinig aandacht krijgen vergeleken bij de individuele leefsituatie van de topsporters. 
 
 

5.3 Sportmedische begeleiding 
 
De sportorganisaties en het Olympisch Netwerk bieden topsporters uiteenlopende vormen 
van (para)medische begeleiding en zorg. Deze krijgt een hoge waardering. Zowel 
topsporters, trainers als coördinatoren beoordelen de begeleiding van fysiotherapeuten, 
masseurs, artsen en inspanningsfysiologen als voldoende tot goed. Diëtisten krijgen een wat 
lagere waardering (zie figuur 17), in het bijzonder van trainers in niet-Olympische sporten. 
Onder topsporters is het gebruik van diëtisten laag, zodat ook slechts een kleine groep 
(1,3%) hierover een oordeel kan geven. 
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Iets meer kritiek bestaat er op de snelheid waarmee de (para)medische begeleiding wordt 
geboden. Vooral van trainerszijde bestaat er kritiek op de wachttijd van behandeling door 
inspanningsfysiologen en diëtisten (zie figuur 18) 
 
Ondanks de betrekkelijk hoge waardering voor de (para)medische begeleiding, grijpen 127 
topsporters en 45 trainers de kans aan om aanbevelingen te doen. De meeste pleidooien 
van de topsporters betreffen verbetering van de bereikbaarheid van (para)medische 
begeleiders. Ze moeten dichter bij huis te consulteren zijn; er moet meer contact mogelijk 
zijn, met langere spreekuren en meer persoonlijke aandacht; niet alleen bij blessures, maar 
ook na goede prestaties. Als tweede aanbeveling geven topsporters aan dat er vaker moet 
worden getest en dat er meer met de onderzoeksresultaten moet worden gedaan. De derde 
aanbeveling betreft de financiële vergoeding voor consultaties. In de huidige situatie is er 
“altijd touwtrekken met de verzekering”, zoals één van de topsporters het formuleert. De 
trainers pleiten het meest voor verbetering van (vooral het kennisniveau van) diëtisten. 
Daarnaast pleiten zij voor frequentere en regelmatigere inspanningsfysiologische tests en 
meer betrokkenheid van artsen bij topsport. 
 
 

5.4 Mentale, sociale en zakelijke begeleiding 
 
Steeds meer sporten maken gebruik van het niet-sporttechnische en niet-sportmedische 
begeleidingsaanbod. Van alle topsporters maakt 12,6% gebruik van een mentale trainer, 
7,9% van juridische en fiscale advisering, en 16,0% van een zakenbehartiger. Op een vijf-
punts-schaal waarderen topsporters de mentale begeleiding met een 4,1; de 
maatschappelijke begeleiding met 3,5 en de financiële/zakelijke begeleiding met een 3,9 (zie 
figuur 19). Vooral trainers vinden dat de mentale begeleiding kan worden verbeterd. Zij 
zetten met name kanttekeningen bij de snelheid waarmee deze begeleiding wordt geboden. 
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Zestien procent van de topsporters heeft een zakenbehartiger. De belangrijkste diensten die 
deze voor de topsporter verleent, zijn: sponsors werven, contractbesprekingen voeren en 
wedstrijden regelen. Tweederde van de topsporters met een zakenbehartiger betaalt weinig 
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of niets voor deze dienstverlening. Eenderde betaalt wel; gemiddeld ƒ1735,- per jaar. 
Olympische sporters en individuele sporters betalen grotere bedragen dan de overige 
groepen sporters. 
 
 

5.5 Conclusie 
 
De sportspecifieke begeleiding vormt volgens de topsporters niet het grootste knelpunt van 
het Nederlands topsportklimaat. Zij zijn over het algemeen tevreden met het niveau van hun 
trainers/coaches. Ook over de sport(para)medische zorg van fysiotherapeuten, masseurs, 
artsen en inspanningsfysiologen hebben topsporters weinig klachten. Mogelijke 
verbeteringen kunnen worden nagestreefd door hun bereikbaarheid te vergroten, meer 
sportmedische tests mogelijk te maken en een adequate financiële vergoeding voor 
consultaties te verstrekken. De maatschappelijke begeleiding en financieel-zakelijke 
begeleiding worden minder hoog gewaardeerd dan de sportspecifieke. 
 
De topsportcoördinatoren en trainers/coaches zijn kritischer dan de topsporters over de 
sportspecifieke begeleiding. De positie van trainers/coaches zien zij in verschillende 
opzichten als problematisch. Naar de mening van verschillende respondenten uit deze 
groepen wordt er te weinig aandacht gegeven aan het topsportklimaat van de 
trainers/coaches. Er moet nog verder worden geprofessionaliseerd en gespecialiseerd. 
 
De hoogte van de jaarsalarissen die trainers ontvangen, is voor een belangrijk deel het 
gevolg van betrekkingen die zij buiten de sport hebben. Hun sportspecifieke inkomsten 
geven aan dat het trainerschap nog lang niet overal als een zelfstandig beroep wordt gezien. 
Als gevolg van de afhankelijkheid van werk buiten de sport hebben veel trainers te maken 
met lange werkweken. Het blijkt vaak moeilijk om werk binnen en buiten de sport met elkaar 
te combineren. Het grootste probleem vormt de tekortschietende mogelijkheid tot betaald en 
onbetaald verlof voor bijvoorbeeld trainingskampen en internationale toernooien. 
 
Trainers worden op diverse manieren ondersteund, maar deze ondersteuning krijgt geen 
hoge waardering. Belangrijke punten van verbetering zijn de financiële ondersteuning, 
loopbaanplanning, samenwerking met werkgevers, mentale ondersteuning en fiscaal-
juridische ondersteuning. Ook in de arbeidsrechtelijke sfeer kan nog het een en ander 
worden verbeterd. In de contracten tussen trainers en bonden of verenigingen ontbreken 
veelal vakantieregelingen, overwerkregelingen, ontslagregelingen, pensioenregelingen en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Meer dan één op de tien trainers was helemaal niet in het 
bezit van een arbeidscontract. 
 
Talentontwikkeling staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Dit geldt zowel voor 
NOC�NSF als het ministerie van VWS. Op dit gebied valt ook nog veel te winnen. De 
sportspecifieke aandacht voor jonge talenten begint nu nog op betrekkelijk hoge leeftijd. 
Verschillende trainers/coaches zijn van mening dat hiermee in een eerder stadium moet 
worden begonnen. Ook pleiten zij in dit verband voor meer samenwerking met scholen. 
 
De meest voorkomende klachten en wensen rond talentontwikkeling liggen echter niet op 
trainingsgebied. Het zijn vooral afgeleide kwesties, die als grootste knelpunten worden 
ervaren, zoals financiële ondersteuning, individuele begeleiding, afstand tot 
trainingsaccommodaties en studiebegeleiding. 
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6. Trainings- en wedstrijdfaciliteiten 

 
 
Naast de individuele leefsituatie worden de trainingsmogelijkheden en deelname aan 
internationale wedstrijden door de topsporters, trainers en coördinatoren als belangrijkste 
knelpunten van het topsportklimaat gezien. In vergelijking met elkaar bepleiten topsporters 
vaker een verbetering van de trainingsmogelijkheden, terwijl coördinatoren vooral de 
deelname aan internationale wedstrijden als knelpunt aanwijzen. Trainers vinden beide 
punten van het grootste belang. De drie groepen zijn het erover eens dat verbetering van 
deze faciliteiten een grotere invloed uitoefent op de wereldranglijstpositie van topsporters 
dan alle overige beleidsmatig te beïnvloeden aspecten van het topsportklimaat. 
 
Het beleid ten aanzien van topsportaccommodaties is gecompliceerd, omdat zij moeten 
voldoen aan functionele eisen die door de internationale sportorganisaties zijn opgesteld. Die 
eisen kunnen conflicteren met het streven naar een rendabele exploitatie, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de recreatieve sportbeoefening en andere niet-sport functies 
van de accommodatie. De exploitatiemogelijkheden via de topsport zijn in de meeste takken 
van sport bovendien dermate gering dat bijzonder goed moet worden gelet op de landelijke 
spreiding van dergelijke accommodaties. 
 
Het topsportbeleid in Nederland richt zich op één internationale wedstrijdaccommodatie (A-
accommodatie) en meerdere regionale trainings- en wedstrijdaccommodaties (B-
accommodaties) per tak van sport. Om die situatie te realiseren, kennen NOC�NSF en het 
ministerie van VWS subsidieregelingen voor de totstandkoming van A- en B-accommodaties. 
De uit SNS/NIL-gelden gefinancierde bijdrage van NOC�NSF bedraagt 50% van de 
investeringskosten die nodig zijn om de functie van een topsportaccommodatie te realiseren, 
met een maximum van ƒ500.000 voor een A-accommodatie en ƒ250.000 voor een B-
accommodatie. Gemeenten en rechtspersonen in Nederland kunnen op deze regeling een 
beroep doen wanneer zij zonder winstoogmerk een A- of B-accommodatie tot stand willen 
brengen. In dat geval moet de A-accommodatie wel zo gunstig mogelijk zijn gesitueerd. Een 
B-accommodatie moet bovendien passen in een landelijk spreidingsplan van de betreffende 
sportbond, dat op zijn beurt moet aansluiten bij het Olympisch Netwerk. Ook andere criteria 
spelen een rol, zoals de eigen bijdrage van sportbonden, de inbreng van sponsors en het 
aantal verwachte internationale wedstrijden en toernooien. De regeling is bedoeld voor 
maximaal één A-accommodatie per tak van sport en vier regionale B-accommodaties. 
 
Momenteel beschikken 22 bonden over minstens één A-accommodatie, terwijl vijf bonden 
voorzien zijn van vier of meer B-accommodaties. In het topsportbeleid heeft de rijksoverheid 
in 1998 voor de verdere uitbreiding van A- en B-topsportaccommodaties ƒ2,5 miljoen 
uitgetrokken. Volgens het kabinet is dit bedrag ook in de komende jaren (tot 2002) voldoende 
voor de uitvoering van het rijksbeleid. Daarmee dalen de investeringen voor A- en B-
accommodaties als percentage van het totale topsportbudget van 25,1% in 1998 naar 10,6% 
in 2002. 
 
Wel stelt het rijk meer gelden beschikbaar voor het organiseren van topsportevenementen in 
eigen land. Dit neemt toe van ƒ950.000 in 1998 tot ƒ1.950.000 in 2002, met een tijdelijke 
extra verhoging in 2000 vanwege de samenloop van veel topsportevenementen dit jaar. Met 
deze extra gelden wil het kabinet stimuleren dat sportbonden belangrijke internationale 
sportevenementen (met name EK’s en WK’s) naar Nederland te halen. NOC�NSF staat hier 
niet per definitie positief tegenover. De media-aandacht voor topsportevenementen is 
volgens de sportkoepel niet onbegrensd. Bovendien kan de organisatie van dergelijke 
evenementen ten koste gaan van de menskracht die bonden kunnen inzetten voor het 
‘primaire proces’ van topsport. 
 



 
62 

 

6.1 Trainings- en wedstrijdaccommodaties 
 
Per week reizen topsporters gemiddeld 306 kilometer van en naar trainingen; buitenlandse 
stages niet meegerekend. Hiermee is gemiddeld 5,7 uur reistijd per week gemoeid. 
Topsporters met een A-status reizen meer dan topsporters met een B-status (327 km. vs. 
281 km.), Olympische sporters meer dan niet-Olympische sporters (337 km. vs. 209 km.) en 
vrouwen meer dan mannen (353 km. vs. 272 km.). 
 
De meeste topsporters (69,7%) betalen geen entree om toegang te krijgen tot de 
trainingsaccommodatie. Degenen (12,2%) die altijd entree moeten betalen, zijn hieraan 
gemiddeld ƒ58 per week kwijt. Voor anderen (18,0%), die soms entree moeten betalen, 
liggen deze kosten op gemiddeld ƒ18. 
 
Trainers reizen voor trainingen gemiddeld 360 kilometer per week (exclusief buitenlandse 
trips). Trainers in Olympische en niet-Olympisch sporten verschillen in dit opzicht sterk (410 
km. vs. 270 km.). De gemiddelde reistijd voor de trainingen is 5,1 uur per week. 
 
Topsporters, trainers en coördinatoren beoordelen de kwaliteit, bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van trainings- en wedstrijdaccommodaties op vrijwel identieke wijze. Ruim 
70% beschouwt deze als redelijk tot voldoende. De gemiddelde waarderingscijfers zijn in 
vergelijking tot beoordelingen van andere aspecten van het topsportklimaat beduidend lager. 
Per saldo zijn er meer topsporters, trainers en coördinatoren die de kwaliteit, bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van trainings- en wedstrijdaccommodaties als onvoldoende beoordelen 
dan als goed. De beschikbaarheid is een groter punt van zorg dan de bereikbaarheid van 
trainingsaccommodaties (zie figuur 20). 
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Veel adviezen van topsporters en trainers over verbeteringen in de trainings- en 
wedstrijdaccommodaties zijn sportspecifiek. Hun aanbevelingen lopen uiteen van 
“atletiekbaan in Zeewolde”, “betere kwaliteit van het ijs” en “aanleg wildwaterslalombaan” tot 
“betere schermzaal”, “een overdekte wielerbaan” en vooral veel pleidooien voor 50 meter 
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zwembaden. Daarnaast doen topsporters en hun trainers diverse aanbevelingen die 
meerdere sporttakken aangaan. Een veel voorkomend pleidooi is het multifunctioneel maken 
van accommodaties (te denken valt aan combinaties van sportspecifieke training, 
krachttraining, fysiotherapie e.d.). Vooral de behoefte aan een krachthonk in of nabij de 
trainingsaccommodaties blijkt groot. Met betrekking tot indoor-accommodaties komt 
veelvuldig de wens terug om betere vloeren aan te leggen. Verschillende keren wordt gepleit 
voor houten, verende of zwevende voeren. Ook betere verlichting en hogere plafonds komen 
herhaaldelijk voor in het wensenpakket. Een betere toegankelijkheid voor rolstoelen idem 
dito. 
 
 

6.2 Trainingsstages en -kampen 
 
Gemiddeld volgen topsporters 4,1 keer per jaar een trainingsstage in binnen- en buitenland. 
Trainers gaan gemiddeld 10,4 keer per jaar op trainingsstage. Over een heel jaar gezien zijn 
met de trainingsstages voor topsporters 34,5 dagen gemoeid en voor trainers 32,1. Bijna drie 
werkdagen van acht uur besteden topsporters per jaar aan het regelen van inschrijvingen, 
vervoer, overnachting en dergelijke voor deze trainingsstages. Trainers besteden hieraan 
ruim elf dagen per jaar. Zoals voor meer cijfers uit dit onderzoek geldt, zal de betekenis van 
dergelijke aantallen toenemen, wanneer de situatie waarin de topsporters en trainers in 
Nederland verkeren wordt vergeleken met die van de buitenlandse concurrentie. Wel kan 
voor Nederland een vergelijking worden gemaakt tussen groepen sporters. Daaruit blijkt dat 
zich vooral verschillen voordoen tussen Olympische en niet-Olympische sporters en trainers. 
Niet-Olympische sporters en trainers hebben over een heel jaar minder langdurige 
trainingsstages dan Olympische sporters en trainers (topsporters: 16,1 versus 38,5 dagen; 
trainers: 34,0 vs. 28,3), maar zijn per jaar wel meer tijd kwijt aan het regelen van deze stages 
(topsporters: 49,7 versus 26 uur; trainers: 9,2 vs. 14,8). 
 
Het niveau van de trainingsstages en -kampen waarderen topsporters met een 4,2 op een 
vijf-punts-schaal tamelijk hoog. 
 
 

6.3 Internationale wedstrijden 
 
Topsporters nemen gemiddeld deel aan negen internationale wedstrijden per jaar. Eén op de 
vijf komt in meer dan tien internationale wedstrijden per jaar uit; één op de veertien in meer 
dan twintig internationale wedstrijden. Ook in dit opzicht steken niet-Olympische sporters 
ongunstiger af dan Olympische sporters (gemiddeld 6,0 versus 9,9 internationale wedstrijden 
per jaar), terwijl dergelijke verschillen zich niet voordoen tussen bijvoorbeeld topsporters met 
een A- en B-status. De visie van trainers bevestigt dit beeld. Zij schatten het aantal 
internationale wedstrijden van ‘hun’ topsporters op 8,5, waarbij voor het gemiddelde van 
Olympische sporters op 9,4 wordt getaxeerd en dat van niet-Olympische sporters op 6,5. 
 
Opvallend is dat de deelname aan internationale wedstrijden minder als probleem wordt 
ervaren dan het aantal topsportevenementen in eigen land. Terwijl eenderde van de 
topsporters en de helft van de trainers van mening is dat topsporters onvoldoende aan 
internationale wedstrijden kunnen deelnemen, vindt tweederde van beide groepen dat er 
onvoldoende topsportevenementen in eigen land worden georganiseerd (zie tabel 16). 
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Tabel 16: Mening van topsporters en trainers over frequentie van deelname topsporters aan 
internationale wedstrijden en het organiseren van topsportevenementen in eigen land 

 Internationale wedstrijden Topsportevenementen in eigen land 

 voldoende onvoldoende voldoende onvoldoende 

Topsporters 64,3 35,7 35,9 64,1 

Trainers 51,6 48,4 35,1 64,9 

 

Volgens de topsportcoördinatoren organiseerden de 31 sportbonden die zij 
vertegenwoordigen in de periode tussen 1994 en 1998 42 internationale wedstrijden: dertien 
EK’s, elf WK’s, vier interlands, twee meerlandentoernooien, twee EK’s en twee WK’s voor 
junioren en acht overige. In de periode van 1999 tot 2003 zijn dezelfde bonden voornemens 
om 48 internationale wedstrijden te gaan organiseren; hetgeen een lichte toename ten 
aanzien van de eerder genoemde periode zou betekenen. 
 
Voor de organisatie van dit soort evenementen roepen zeven van de 31 sportbonden altijd 
een aparte rechtspersoon in het leven. Veertien van de 31 sportbonden doen dit soms; tien 
nooit. 
 
De belangrijkste financiers van de topsportevenementen in eigen land zijn volgens de 
topsportcoördinatoren de sponsors en de bonden zelf. Zij dragen beide gemiddeld eenderde 
van de totale kosten. De subsidies van de overheid en uit de toto/lotto-gelden dekt ongeveer 
25% van de begroting. De overige 10% komt van de media en andere inkomstenbronnen, 
zoals de ticketverkoop. 
 
Zonder vrijwilligers zouden deze evenementen niet georganiseerd kunnen worden. De 
topsportcoördinatoren schatten dat aan elk topsportevenement dat door hun sportbond werd 
georganiseerd, gemiddeld ruim zestig vrijwilligers meewerkten. Volgens de schatting van 21 
topsportcoördinatoren waren er in totaal in 1998 2500 vrijwilligers actief bij de diverse 
topsportevenementen die hun sportbonden organiseerden. De vrijwilligers zetten zich meer 
dan 60.000 uur voor deze evenementen in. 
 
 

6.4 Conclusie 
 
Topsporters, trainers en coördinatoren hebben betrekkelijk veel kritiek op de kwaliteit, 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de trainings- en wedstrijdaccommodaties, terwijl zij 
aan een verbetering van de accommodaties juist een grote invloed toekennen op de 
wereldranglijstpositie van topsporters. Het belangrijkste bezwaar betreft de beschikbaarheid 
van trainingsaccommodaties. Een betrekkelijk hoge waardering bestaat er daarentegen voor 
de trainingsstages waaraan topsporters kunnen deelnemen. 
 
Een ander punt van kritiek is het aantal topsportevenementen dat in eigen land wordt 
georganiseerd. Of deze kritiek terecht is, kan niet worden bepaald zonder het aantal 
evenementen dat in de afgelopen vijf jaar in Nederland is georganiseerd af te zetten tegen 
dat in vergelijkbare andere landen. Vooralsnog kan slechts worden geconstateerd dat het 
aantal georganiseerde topsportevenementen in Nederland meer kritiek oproept dan het 
aantal internationale wedstrijden waaraan topsporters jaarlijks kunnen deelnemen. 
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7. Maatschappelijke waardering 

 
 
In het verleden is nogal eens beweerd dat Nederland geen sport- en topsportcultuur zou 
kennen. Sport zou geen aanzien hebben. Voor topsporters zou in ons land te weinig respect 
en waardering bestaan. Vele voorzieningen zouden voor de niet-beroeps-topsporters 
ontbreken. De overheid zou te weinig in de topsport investeren. En de media zouden te 
selectief aandacht geven aan een beperkt aantal sporten.xx 
 
Tegenwoordig zijn dergelijke kritieken vrijwel niet meer te vernemen. Zoals ook uit dit 
onderzoek blijkt, is er (vooral in de jaren negentig) veel gedaan om het topsportklimaat te 
verbeteren. Hoe het met de concurrentiepositie van Nederland precies is gesteld, kan nog 
niet worden beantwoord. Wel kan worden geconstateerd dat topsporters, trainers en 
topsportcoördinatoren van mening zijn dat het de goede kant opgaat in Nederland. De sport 
staat hoger op de politieke agenda. Er wordt meer geld in de topsport geïnvesteerd dan 
voorheen. Er zijn in het afgelopen decennium vele regelingen zijn getroffen die de leefsituatie 
van topsporters hebben verbeterd. Er is een netwerk van organisaties tot stand gebracht van 
waaruit topsporters op velerlei wijze worden ondersteund. En topsportprestaties mogen op 
meer maatschappelijke belangstelling en waardering rekenen. 
 
Deze constateringen worden gedeeld door verschillende respondenten onder zowel de 
topsporters als de trainers: “ik sla met bewondering en tevredenheid de ontwikkelingen 
gade”; “voor het eerst heb ik het gevoel dat het topsportklimaat aan het verbeteren is; de 
eerste 14 jaar had ik het idee dat ik er alleen voor stond”; “dat bonden, federaties en 
onderzoeken als deze zo door zullen gaan en een eventueel goed vervolg hebben!” 
Misschien heeft de Nederlandse topsporter het wel nooit zo goed gehad als tegenwoordig.xxi 
Al verschilt dit klimaat per tak van sport: “alleen van topsportklimaat spreken als voor álle 
sporten de randvoorwaarden voor topsport aanwezig zijn”; “er zou meer aandacht moeten 
komen voor topsporter die kleine sport beoefent”. Al krijgt de ene groep topsporters meer 
aandacht dan de andere: “jonge meisjes zoals ik krijgen geen IB; zou eigenlijk niet mogen”; 
“meer aandacht voor B-sporters, zodat zij gemakkelijker hogerop komen”. Al is de aandacht 
wellicht te eenzijdig gericht op de topsporters: “er moet vaker aan trainers worden gedacht, 
nu nog vaak liefdewerk oud papier” stelt een topsporter; “betere ondersteuning voor trainers; 
er wordt teveel aan de sporters gedacht” stelt een trainer. Al valt er ook in algemene zin nog 
altijd het nodige te verbeteren: “ik hoop dat duidelijk wordt gemaakt dat het nog lang niet is, 
waar het zou moeten zijn”. En al kijken we nog wel eens jaloers naar ontwikkelingen in 
andere landen: “kijk goed naar andere landen, bijv. Amerika”; “meer kijken naar beleid van 
succesvolle landen. Daar kan men in Nederland nog veel van leren”. 
 
 

7.1 Sportcultuur 
 
Wat de actieve en passieve sportbelangstelling betreft, kan worden gesteld dat er in 
Nederland wel degelijk sprake is van een sportcultuur. Enkele cijfers kunnen dit illustreren. 
 
De sportcultuur blijkt ten eerste uit de omvang van de sportparticipatie. Voor de topsport is in 
dit verband vooral de georganiseerde sportbeoefening van belang. Verenigingen blijken 
immers een cruciale rol te spelen voor het kennismaken met de sport waar topsporters goed 
in zijn en voor hun ontdekking als talenten. In 1998 kenden de lidorganisaties die zijn 
aangesloten bij NOC�NSF 4.712.728 leden. Daarmee is 30% van de Nederlandse bevolking 
lid van een erkende sportvereniging. Die organisatiegraad is ongeveer gelijk aan die in 
Duitsland en hoger dan in Luxemburg, Vlaanderen, Italië en Spanje (zie tabel 17). Een 
vergelijking met meer Europese landen op grond van cijfers uit 1983 liet zien dat enkele 
Scandinavische landen (IJsland, Zweden) nog hoger scoren, maar dat Nederland de rest van 
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Europa achter zich laat. Op grond van beschikbare gegevens elders in de wereld mag 
worden aangenomen dat de organisatiegraad nergens hoger is dan in Europa (Van 
Bottenburg 1994). 
 
Tabel 17: Sportorganisatiegraad in zes Europese landen 
Land Aantal georganiseerde sporters Organisatiegraad 

(aantal georganiseerde 
sporters als percentage op 

bevolkingsomvang) 
Duitsland (1998) 25.013.368 31% 

Nederland (1998)   4.712.728 30% 

Luxemburg (1997)        99.231 24% 

Vlaanderen (1997)
xxii   1.016.128 18% 

Italië (1991)   4.646.853 8% 

Spanje (1997)   2.565.521 6% 

 
De sportbeoefening op scholen staat daarentegen op een lager niveau. Het 
bewegingsonderwijs is weliswaar in het basisonderwijs verplicht, maar dit hoeft niet te 
worden gegeven door vakleerkrachten. De verplichte ‘natte gymnastiek’ (schoolzwemmen) is 
afgeschaft. En van intense samenwerking tussen scholen en sportverenigingen is in ons land 
geen sprake. De trainers en topsporters zien hierin een belangrijk minpunt dat ook het 
topsportklimaat aangaat: “scholen moeten een belangrijker plaats innemen”; “meer beweging 
op scholen dmv vaker gymlessen; daar ligt de basis om interesse te wekken”; “sport op 
lagere scholen stimuleren”; “betrek scholen meer bij sportprojecten”. Meer aandacht voor het 
bewegingsonderwijs is voor hen persoonlijk niet een knelpunt dat het meest voor verbetering 
in aanmerking komt (zie hoofdstuk 3). Maar wanneer zij namens de regering ƒ100 miljoen 
zouden mogen investeren om het topsportklimaat te verbeteren, dan zou een belangrijk deel 
van dit geld naar het bewegingsonderwijs gaan (Van Rossum 1995a). 
 
Als tweede indicator voor de sportcultuur in Nederland kan worden gewezen op de 
sportinfrastructuur, die vermoedelijk eveneens een internationale vergelijking kan doorstaan. 
Om enkele voorbeelden te noemen: Nederland kent bijna 700 zwembaden die jaarlijks 88 
miljoen bezoekers ontvangen, meer dan 2000 overdekte sportaccommodaties met meer dan 
100 miljoen bezoekers per jaar en circa 4.100 openluchtaccommodaties met 21.000 
wedstrijdvelden en -banen. Jaarlijks investeren met name gemeenten meer dan ƒ1 miljard in 
aanleg, onderhoud en exploitatie van dit accommodatiebestand (CBS 1998). 
 
Een derde indicatie van de sportcultuur in Nederland is de betrekkelijk grote en groeiende 
passieve belangstelling voor topsport. Tweederde van de Nederlandse bevolking van 6 jaar 
en ouder volgt wel eens sportuitzendingen op televisie of radio. Bijna 50% doet dat meer dan 
één keer per week. Op jaarbasis kijken Nederlanders per persoon 94 uur naar sport op 
televisie. In 1990 was dit nog 68 uur. Het aantal uren televisiezendtijd dat aan sport wordt 
besteed, is tussen 1990 en 1996 meer dan verdubbeld. Voorts hebben de belangrijkste 
sportbladen gezamenlijk circa 4,4 miljoen lezers, ofwel 28% van de bevolking. Van de 
bevolking van 6 jaar en ouder bezocht in 1995 bovendien 30% wel eens een sportwedstrijd 
(CBS 1998). In hoeverre deze passieve belangstelling hoger of lager is dan in andere, 
vergelijkbare landen, is in dit onderzoek niet verder uitgezocht. 
 
Het belang dat sport voor mensen heeft, kan als een vierde indicator worden gezien van de 
sportcultuur in ons land. Deze indicator kan op verschillende manieren worden uitgewerkt. In 
het eerste hoofdstuk kwam aan de orde dat het behalen van een aansprekende titel door 
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topsporters een positieve invloed uitoefent op de meeste Nederlanders. Ander onderzoek 
laat zien dat Nederlanders zich veel meer verbonden voelen met mensen met dezelfde 
interesses in hobby’s, sport en vrijetijdsbesteding dan met mensen met dezelfde opleiding of 
werk, dezelfde stad of streek, hetzelfde geloof of dezelfde levensbeschouwing, dezelfde 
straat of omgeving of dezelfde politieke overtuiging (zie tabel 18). 
 
Tabel 18: De mate waarin Nederlanders zich met bepaalde groepen mensen verbonden voelen 

 (zeer) 
verbonden 

niet (zo) 
verbonden 

weet niet 

Mensen met dezelfde opleiding of die hetzelfde 
soort werk doen als u doet 

83 16 1 

Mensen die uit dezelfde stad of streek komen waar 
u vandaan komt 

60 39 1 

Mensen met hetzelfde geloof of dezelfde 
levensbeschouwing als u 

58 39 3 

Mensen uit uw straat of directe omgeving 62 38 0 

Mensen met dezelfde interesses in hobby’s, sport 
en vrijetijdsbesteding 

85 14 1 

Mensen met dezelfde politieke overtuiging als u 39 55 6 

Bron: Dekker, Hart en Peters 1997. 

 
 

7.2 Topsportcultuur 
 
Nederland kan een sportcultuur niet worden ontzegd, maar daarmee is nog niet beweerd dat 
er in ons land een topsportcultuur heerst. In veel kritieken op de Nederlandse sportcultuur 
wordt dit onderscheid onvoldoende gemaakt. Met sportcultuur wordt dan eigenlijk 
topsportcultuur bedoeld. Men heeft bijvoorbeeld de topsportbeleving onder de bevolking op 
het oog, de waardering die topsporters en ex-topsporters ten deel valt, de aandacht van de 
media, de geschiktheid en beschikbaarheid van accommodaties voor de topsport of de 
investeringen die in de topsport worden gedaan. Om hierover een oordeel te vellen, moet het 
begrip topsportcultuur adequaat worden geoperationaliseerd en gemeten. In het kader van 
dit onderzoek is dat niet gedaan. Volstaan zal worden met een toelichting op de kritiek aan 
de hand van enkele voorbeelden. 
 
De beleving van de topsport onder de Nederlandse bevolking lijkt op sommige momenten en 
voor sommige takken van sport intens, maar tegelijkertijd is deze voor vele andere takken 
van sport tamelijk lauw. Vooral de beoefenaars van de kleinere, minder bekende sporten, in 
het bijzonder de niet-Olympische en de aangepaste sporten, ondervinden een gebrek aan 
belangstelling en waardering: “meer aandacht voor de minder bekende sporten”; “meer 
waardering voor aangepaste sporten”; “naast olympische disciplines ook aandacht voor niet-
olympische”; “Nederlandse cultuur moet meer sport-minded worden zodat geld een kleinere 
rol gaat spelen”. 
 
Afgaande op de nationale en gemeentelijke huldigingen van kampioenen, neemt de 
waardering voor topsportprestaties toe, al zit hierin ook deel eigenbelang. De belangstelling 
van de overheid moet niet alleen blijken tijdens het uitreiken van Olympische medailles, zo 
merkte één van de topsporters in de enquête op. Een ander punt van kritiek is dat deze 
belangstelling in Nederland wel sterk beperkt blijft tot het vieren van het kampioenschap. Niet 
lang daarna is iedere kampioen weer een gewone sterveling, op enkele uitzonderingen na 
(bijvoorbeeld Cruyff, Van Basten, Blankers Koen, Paping). Het uitfluiten van voormalige 
kampioenen die een slecht jaar hebben of op hun retour zijn, is volgens insiders in een land 
als de Verenigde Staten ondenkbaar. Het respect voor de kampioen blijft daar bestaan, 
terwijl een kampioen in Nederland betrekkelijk weinig krediet opbouwt. “In Nederland is men 
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erg negatief tenzij je wint”, “media moeten afstappen van idee dat als iem. goed is hij 
neergemaaid dient te worden”, “behandel topsporter als mens, laat hem niet direct vallen als 
hij in een dipje zit, maar toon interesse en probeer hem te helpen”, zo verwoorden drie 
topsporters deze kwestie. In hoeverre topsporters in dit opzicht in Nederland inderdaad 
anders worden bejegend dan elders, is voer voor nader onderzoek. 
 
In de geschiktheid en beschikbaarheid van accommodaties valt eveneens het verschil tussen 
een sportcultuur en een topsportcultuur af te lezen. De sportinfrastructuur in Nederland mag 
hoogwaardig genoemd worden wanneer deze wordt afgemeten aan het aantal 
accommodaties per km²; gaat men af op de eisen die in de verschillende takken van sport 
voor topsportaccommodaties gelden, dan valt het oordeel negatiever uit. Het 
accommodatiebeleid in Nederland heeft altijd primair in het teken gestaan van de 
breedtesport en recreatie. Hierdoor komen de accommodaties vaak wel tegemoet aan de 
behoeften van de doorsneesporters, maar voldoen zij lang niet altijd aan de eisen van de 
topsporters. Hetzelfde probleem doet zich voor ten aanzien van de beschikbaarheid van 
accommodaties, bijvoorbeeld in de zwemsport. Veel topsporters wensen dan ook een 
“accommodatie die op meer aparte uren beschikbaar is”, “meer begrip en medewerking van 
personeel van accommodatie”, “meer mogelijkheden overdag te trainen”, “meer rustige uren 
op gunstige tijden”, “meer tijd beschikbaar op aparte tijden (hal vaak vol met recreanten)”. 
 
De open vraag aanbevelingen te doen voor verbeteringen van wedstrijd- en 
trainingsaccommodaties kreeg ruim 200 reacties. Deze variëren van de aanleg van “een 50-
meter-bad in Zeeland”, de “aanleg van een wildwaterslalombaan in Nederland”, het 
“aanpassen van de Bosbaan als trainingsaccommodatie voor het nationaal team” en 
“atletiekbaan in Zeewolde” tot “meer graswickets in Den Haag/Rotterdam”, “nationaal 
complex, inclusief woonruimte”, “overdekte, verwarmde 250m houten wielrenbaan, met 
goede acc. eromheen” en “topzeil/surfcentrum, acc. aan noordzeekust”. Enkele topsporters 
verzuchten dat er in hun tak van sport vrijwel geen accommodaties voorhanden zijn en dat 
dus iedere verbetering al goed is. 
 
 

7.3 Publieke investeringen in topsport 
 
De grootste publieke investeringen in topsport worden gedaan uit gelden van de Stichting de 
Nationale Sporttotalisator (SNS) en de Nationale Instant-Loterij (NIL). In totaal werd in 1998 
uit deze SNS/NIL-gelden ruim ƒ32 miljoen gereserveerd voor de topsport. Het grootste deel 
hiervan (76%) kwam ten goede aan het trainings- en wedstrijdwezen (via de sportbonden en 
NOC�NSF). Kleinere bedragen gingen naar Individuele Begeleiding (12%), A- en B-
accommodaties (6%), het Fonds Topevenementen (4%), het Olympisch Netwerk (1%) en 
internationale evenementen (NOC�NSF 1998c). 
 
Vanuit het rijk was in 1998 bijna ƒ10 miljoen beschikbaar voor topsport. Dit bedrag zal de 
komende jaren stijgen. Het totale rijksbudget voor het sportbeleid zal worden verdubbeld, 
van ƒ55 miljoen naar ƒ110 miljoen. Van de extra gelden zal 25% aan de topsport ten goede 
komen. Zodoende zal het topsportbudget in 2002 bijna ƒ24 miljoen bedragen; ongeveer 22% 
van de begrootte totale rijksuitgaven voor het sportbeleid dat jaar (ministerie van VWS 1999). 
 
Wanneer de SNS/NIL-gelden bij de rijksbijdragen worden opgeteld, kan worden 
geconstateerd dat uit deze middelen in 1998 ƒ42 miljoen in de topsport werd geïnvesteerd. 
Dit was circa 32% van de totale middelen die uit deze bronnen voor het sportbeleid 
beschikbaar stonden. Als tevens de gemeentelijke uitgaven aan sport in de berekening 
zouden worden betrokken, zou dit percentage veel lager uitvallen. 
 
Zoals tabel 19 laat zien, lijkt het aandeel van de publieke gelden die in Nederland in topsport 
worden geïnvesteerd, in Europees perspectief betrekkelijk gering. In absolute zin komt dit 
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eveneens tot uitdrukking. In tabel 19 zijn de jaarlijkse publieke budgetten voor topsport 
vermeld, zoals die zijn verzameld door Clearing House van de Raad van Europa. Hoewel het 
voor de meeste andere landen onduidelijk is (veelal niet!?) in hoeverre de loterij-gelden zijn 
meegerekend in de genoemde percentages en absolute bedragen, zijn voor Nederland de 
rijksgelden en de SNS-NIL-gelden samen genomen. Nota bene: grote terughoudendheid met 
deze cijfers is geboden, omdat in de berekening van de diverse percentages en absolute 
bedragen in ieder land andere criteria worden gehanteerd. Bovendien is onduidelijk in 
hoeverre de gemeentelijke uitgaven het weergegeven beeld veranderen. Deze zijn over het 
algemeen in de onderstaande gegevens niet verwerkt. 
 
Tabel 19: Publieke uitgaven aan topsport in verscheidene Europese landen 
(in absolute bedragen en als percentage van de totale publieke sportuitgaven) 

 % publieke 
uitgaven 

aan topsport 

Absolute bijdrage 
(in Euro) 

Roemenië 59%  

Oostenrijk 50% �  39,5 mln 

Slovenië 50% �    2,7 mln 

Spanje 49% �  63,7 mln 

Tsjechië 49% �  14,3 mln 

Nederland 32% � 19,1 mln 

Slowakije 30% �  19,2 mln 

Rusland 30% onbekend 

Polen 27% �  29,9 mln 

Cyprus 12% �    6,7 mln 

Duitsland onbekend � 125,3 mln 

Frankrijk onbekend �  43,3 mln 

Bron: Bewerking van Sports Information Bulletin 14, 48, 1998. 

 
De Nederlandse bevolking is verdeeld over de vraag of de rijksoverheid meer geld voor de 
topsport beschikbaar moet stellen. De grootste groep, te weten 48% van de totale bevolking, 
stemt hiermee in; 40% is tegen; terwijl een betrekkelijk kleine groep neutraal staat tegenover 
deze vraag. Omdat er niet naar een motivatie is gevraagd, kunnen de redenen van het 
standpunt van de voor- en tegenstanders niet worden bepaald. Het is goed mogelijk dat het 
beeld van de topsport bij de tegenstanders vooral is bepaald door de grootverdieners onder 
de beroepssporters. 
 
Grote verschillen tussen bevolkingscategorieën doen zich in het standpunt ten aanzien van 
meer rijksinvesteringen in de topsport niet voor. Onder de middeninkomens is het 
percentage voorstanders van meer investeren in de topsport groter dan onder mensen met 
minder dan modaal of meer dan twee keer modaal. Ook onder mensen met een lagere 
opleiding en bewoners van meer verstedelijkte gebieden is een groter percentage 
voorstanders te vinden. Maar deze verschillen zijn niet significant (�=.05). Wel significant is 
het hogere percentage voorstanders onder meerpersoonshoudens met oudere kinderen en 
onder jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 jaar.xxiii 
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7.4 Media-aandacht voor topsport 
 
Topsporters komen gemiddeld vier keer op televisie per jaar; trainers drie keer. Tussen de 
topsporters bestaan vrij grote verschillen: 25% van alle topsporters komt vrijwel nooit op 
televisie, 1% is vrijwel iedere week te zien. Ongeveer de helft van de topsporters wordt 
minstens één keer per jaar geïnterviewd op televisie. 
 
Ter voorbereiding op de contacten met de media heeft 28% van de topsporters en 36% van 
de trainers media-training gekregen. Ongeveer één op de vijf topsporters en één op de drie 
trainers heeft behoefte aan media-training of aanvullingen hierop. 
 
De ervaringen die topsporters en trainers in het verleden met de media hebben gehad, 
worden als redelijk tot positief ervaren (zie figuur 21). 
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Niettemin hebben topsporters, trainers en topsportcoördinatoren zware kritiek op de media. 
De media-aandacht voor de eigen tak van sport noemt meer dan de helft van de topsporters, 
trainers en topsportcoördinatoren slecht of onvoldoende. Van alle onderdelen van het 
topsportklimaat waarover aan deze drie groepen een waarderingscijfer is gevraagd, komen 
de kwantiteit van de media-aandacht en de ondersteuning van trainers (zie hoofdstuk 5) als 
slechtste naar voren. De topsporters, trainers en topsportcoördinatoren zijn hierover 
opmerkelijk eensgezind. Het negatieve oordeel betreft meer de kwantiteit dan de kwaliteit 
van de media-aandacht, maar ook de waardering voor deze kwaliteit is gering (figuur 22 
geeft de waarderingsgemiddelden, terwijl figuur 23 laat zien hoe de verhoudingen liggen 
tussen de negatieve en positieve waardering voor de kwantitatieve aandacht van de media, 
met 0=slecht en 5=goed). 
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De kritiek van de topsporters betreft in sterkere mate de aandacht voor de eigen tak van 
sport dan de eigen sportprestaties (zie figuur 24). 
 
 

Tussen de verschillende groepen topsporters doen zich sterke verschillen voor. Olympische 
topsporters komen bijna vier keer zo vaak op televisie dan niet-Olympische topsporters, 
topsporters met een A-status twee keer zo vaak dan topsporters met een B-status en 
mannen twee keer zo vaak dan vrouwen. De laagste waarderingscijfers zijn op alle vier 
onderdelen (kwaliteit en kwantiteit van zowel eigen tak van sport als eigen sportprestaties) 
afkomstig van de aangepaste sporters en de niet-Olympische sporters. De hoogste 
waarderingscijfers worden gegeven door de teamsporters en de Olympische sporters. Maar 
ook deze hogere waarderingen zijn overwegend onvoldoende tot redelijk en slechts zelden 
goed. 
 
Onder trainers doen zich in een aantal opzichten soortgelijke verschillen voor. Trainers van 
Olympische sporters, van mannelijke sporters en van teamsporters komen drie tot vijf keer 
zo vaak op televisie. De verschillen in de waarderingscijfers lopen minder uiteen, behalve 
voor de kwantiteit van de media-aandacht voor de eigen tak van sport. Deze wordt lager 
gewaardeerd door de trainers van niet-Olympische en individuele sporters. 
 
Op geen enkele open vraag gaven zoveel topsporters en trainers (resp. 90% en 91%) 
antwoord als op het verzoek aan te geven wat er verbeterd kan worden aan de houding van 
de media ten opzichte van de topsport. De meest voorkomende antwoorden (in aflopende 
volgorde) zijn met de volgende steekwoorden en voorbeelden te typeren: 
 
• Meer kennis/deskundigheid, beter commentaar/camerawerk (81 keer genoemd) 
“Meer kennis van zaken”, “meer kennis over de sport”, “meer kennis, verdwijnt nu door snelle 
wisselingen in personele bezetting”, “meer kennis (sporttechnisch)”, “atletiek vereist know 
how”, “beter in beeld brengen met meer camera’s”, “camerawerk verbeteren”, “meer 
betrokkenheid, betere info”, “verbetering vakmanschap dmv voorlichting door ons”, 
“deskundiger commentaar”, “beter oriënteren op de sport; je moet iedere keer hetzelfde 
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vertellen”, “beter voorbereid voor de dag komen”, “dat ze de spelregels leren”, “meer info hoe 
sport in elkaar zit”. 
 
• Meer aandacht in algemeen (54 keer) 
“Aandacht!”, “meer aandacht op tv en in de krant”, “meer aandacht dan 5 min per jaar”, “geen 
aandacht alleen tijdens OS”, “er is nu geen aandacht, alleen als je dood valt kom je in het 
nieuws”, “onbekend is onbemind”, “meer interesse, ligt echter vooral aan de bond, deze moet 
media meer voeden”. 
 
• Meer respect/waardering/erkenning (41 keer) 
“Respect voor atleten”, “het serieus nemen van de skisport in Nederland”, “meer begrip voor 
wat je doet”, “meer interesse in de sport, meer begrip en respect”, “meer interesse tonen wat 
roeiers ervoor moeten doen om op topnivo te presteren”, “meer waardering voor 
vrouwenwielrennen”, “meer aandacht en waardering voor run-bike-run”, “minder kleinerend”. 
 
• Positievere aandacht (28 keer) 
“Meer aandacht voor positieve dingen, niet alleen voor bestuurlijke miskleunen”, “meer 
positieve berichtgeving”, “de media schrijft alleen als er wat negatiefs te melden is”, “minder 
tijd besteden aan conflicten, meer aan prestaties”, “positievere benadering, niet alleen de 
sensatiepunten zoeken, realistischer”. 
 
• Meer aandacht voor kleinere sporten (14 keer) 
“Interesse voor onbekende sport”, “meer aandacht voor kleinere sporten”, “meer aandacht 
voor onderbelichte sport”, “meer aandacht aan trampoline springen”,, “meer aandacht voor 
invalidensport”, “meer aandacht voor vrouwen in mountainbikesport”, “meer aandacht voor 
herenturnen”,“meer aandacht, zodat kanoën bekender wordt in Nederland”. 
 
• Meer verdieping (13 keer) 
“Meer aandacht buiten wedstrijden om”, “meer diepgang”, “meer verdieping en aandacht”, 
“laat ze eens een trainingsstage filmen”, “meer verdieping, spectaculaire shots tonen”, “meer 
variatie; niet steeds hetzelfde verhaal over dezelfde sporter”. 
 
• Betere profilering en minder negatieve beeldvorming (10 keer) 
“Media kijken bij voorbaat negatief naar de bokssport”, “karate te veel geassocieerd met 
agressiviteit en onderwereld-figuren, is niet zo”, “meer aandacht voor sportspecifieke zaken 
ipv imago kroegsport van stal halen”, “betere profilering van aangepaste sporten als 
topsport”, “wordt niet als sport gezien”. 
 
De hoge respons geeft aan hoezeer de topsporters zich afhankelijk voelen van de media. 
Zoals één topsporter het kernachtig aangeeft: “reclame=sponsor=geld=topsport”. 
 
 

7.5 Conclusie 
 
Er is in Nederland eerder sprake van een sportcultuur dan van een topsportcultuur. Er kan 
worden gesproken van een sportcultuur, gezien de betrekkelijk hoge actieve en passieve 
sportparticipatie, het grote aantal sportaccommodaties en het grote belang dat mensen aan 
sport toekennen. Minder goed is het gesteld met het bewegingsonderwijs. Verschillende 
topsporters en trainers zien dit als een minpunt in het Nederlandse topsportklimaat. Van een 
topsportcultuur willen de meesten niet spreken. De topsportbeleving onder de bevolking, de 
waardering die topsporters en ex-topsporters ten deel valt, de geschiktheid en 
beschikbaarheid van accommodaties voor de topsport, de investeringen uit publieke 
middelen in de topsport en de aandacht van de media voor de topsport zijn minder dan veel 
topsporters, trainers en topsportcoördinatoren zich wensen. Vermoedelijk kan de sportcultuur 
in Nederland in verschillende opzichten de concurrentietoets met het buitenland doorstaan, 
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maar is dit in mindere mate het geval voor de topsportcultuur. Een internationaal-vergelijkend 
onderzoek hiernaar is gewenst. 
 
In totaal is in 1998 ƒ42 miljoen uit publieke middelen in de topsport geïnvesteerd, ofwel 32% 
van de middelen die voor het sportbeleid beschikbaar waren. Deze cijfers betreffen zowel de 
rijksbijdragen als de SNS/NIL-gelden, maar niet de gemeentelijke investeringen. Aangezien 
steeds meer gemeenten een eigen topsportbeleid voeren, maar veruit het grootste bedrag 
naar de breedtesport gaat, zal het totaalbedrag van investeringen in de sportsport toenemen, 
maar het percentage op het totaal aan beschikbare middelen voor het sportbeleid afnemen. 
De investeringen in absolute en relatieve zin behoren zeker niet tot de hoogste van Europa. 
Onzeker is echter of de cijfers waarop deze vergelijking berust voldoende betrouwbaar zijn. 
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat de rijksoverheid meer geld voor de 
topsport beschikbaar moet stellen. Vier op de tien Nederlanders is hier echter op tegen. 
 
Topsporters, trainers en topsportcoördinatoren hebben zware kritiek op de media-aandacht. 
De ervaringen met de media worden door topsporters en trainers in het algemeen wel als 
redelijk tot positief ervaren, maar de aandacht voor vooral de eigen tak van sport noemt 
meer dan de helft van de topsporters, trainers en topsportcoördinatoren slecht of 
onvoldoende. Van alle onderdelen van het topsportklimaat waarover aan deze drie groepen 
een waarderingscijfer is gevraagd, komt de kwantiteit van de media-aandacht met de 
ondersteuning van trainers als slechtste naar voren. Ook de waardering voor de kwaliteit van 
de media-aandacht is gering. De kritiek op de media is het grootste onder topsporters die 
aangepaste sporten en niet-Olympische sporten beoefenen. De kritiek van de topsporters 
betreft in sterkere mate de aandacht voor de tak van sport die men beoefent dan de eigen 
sportprestaties. 
 
Een keur aan aanbevelingen doen de topsporters en trainers om de media-aandacht te 
verbeteren. Deze kunnen worden samengevat met de steekwoorden ‘meer kennis en 
deskundigheid’, ‘beter commentaar en camerawerk’, ‘meer aandacht in het algemeen’, ‘meer 
aandacht voor kleine sporten’, ‘meer respect/waardering/erkenning’, ‘positievere aandacht’, 
‘meer verdieping’, ‘betere profilering en minder negatieve beeldvorming’. Gezien de 
autonomie van de media zijn deze aanbevelingen niet eenvoudig te implementeren. De 
scherpe kritiek geeft echter wel aan dat de verhouding tussen media en topsporter 
problematisch is. Het zou voor beide partijen goed zijn na te gaan op welke wijze zij meer tot 
elkaar kunnen komen, zonder dat de journalistieke onafhankelijkheid van de media wordt 
aangetast. 



 
75 

Conclusies en aanbevelingen 

 
 
1 Theorievorming over het topsportklimaat 
 
1.1 Er is weinig bekend over de precieze effecten van het topsportbeleid op het 

topsportklimaat en het topsportsucces van landen. Het onderhavige onderzoek geeft 
een eerste aanzet om hierin verandering aan te brengen. Op basis van een nulmeting 
van het topsportklimaat in Nederland (meetjaar: 1998) levert dit onderzoek een 
bijdrage aan zowel de theorievorming als de empirische kennis over het 
topsportklimaat. 

 
1.2 Via de theorievorming vergroot dit onderzoek het inzicht in de succesbepalende 

factoren van het topsportklimaat en in de vraag hoe deze kunnen worden 
beïnvloed. In de ontvouwde theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen 
succesbepalende factoren die wel en niet door het topsportbeleid zijn te 
beïnvloeden. 

 
1.3 De belangrijkste succesbepalende factoren die niet door het topsportbeleid zijn 

te beïnvloeden, zijn: de welvaart (in dit onderzoek uitgedrukt in Bruto-Nationaal 
Product), bevolkingsomvang, grondoppervlakte en urbanisatiegraad. Het BNP 
is hiervan verreweg de belangrijkste factor. 

 
1.4 De belangrijkste succesbepalende factoren die wel door het topsportbeleid zijn te 

beïnvloeden, zijn: de individuele leefsituatie van topsporters, de sportspecifieke 
begeleiding, de trainings- en wedstrijdvoorzieningen en -faciliteiten, de deelname aan 
internationale wedstrijden, de media-aandacht en de publieke waardering voor en 
ondersteuning van de topsport. 

 
1.5 Uit het empirisch onderzoek naar de Nederlandse situatie in1998 blijkt in meer 

algemene zin dat het topsportklimaat in Nederland er mag zijn. Het ontwikkelt zich 
volgens de meeste topsporters, trainers en topsportcoördinatoren in de goede richting. 
In het afgelopen decennium zijn vele regelingen getroffen die de leefsituatie van 
topsporters hebben verbeterd. Er is een netwerk van organisaties tot stand gebracht 
van waaruit topsporters op allerlei manieren worden ondersteund. En 
topsportprestaties mogen op meer maatschappelijke belangstelling en waardering 
rekenen. Die verbeterde situatie heeft wellicht mede bijgedragen aan de successen in 
Atlanta en biedt perspectieven voor de Spelen van Sydney 2000 en de verdere 
toekomst. 

 
1.6 Toch bestaat het gevoel dat Nederlandse topsporters op diverse aspecten van 

het topsportklimaat nog een achterstand innemen ten aanzien van de 
concurrentie in een aantal landen. De concurrentie staat niet stil. Landen als 
Australië en Groot-Brittannië hebben sterk geïnvesteerd in hun topsportklimaat. 
De vraag is in hoeverre het Nederlands topsportbeleid er in slaagt om de 
concurrentiepositie van de Nederlandse topsporters in stand te houden of te 
verbeteren. Die vraag kan alleen door internationaal-vergelijkend onderzoek 
worden beantwoord. Het voornemen bestaat om een dergelijke comparatieve 
studie iedere twee jaar - in de Olympische jaren - te verrichten. 
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2 De positie van Nederland op de medaillespiegel van de Olympische Spelen 
 
 
2.1 Topsportsucces is te koop. Ervaringen uit het verleden leren dat landen hun kansen op 

succes kunnen vergroten, wanneer zij het topsportklimaat via gerichte investeringen 
verbeteren. 

 
2.2 De invloed die landen via verbetering van hun topsportklimaat op het topsportsucces 

kunnen uitoefenen is niet onbeperkt. De medailleverdeling op Olympische Spelen blijkt 
in sterke mate samen te hangen met het BNP, de bevolkingsomvang, de 
landoppervlakte en de urbanisatiegraad. Ongeveer 60% van de variantie in de 
medailleverdeling van de Olympische medailles over de deelnemende landen kan op 
grond van deze factoren worden verklaard. Deze factoren zijn niet via het 
topsportbeleid te beïnvloeden. 

 
2.3 Een substantieel deel van de variantie in de medailleverdeling echter kan wel degelijk 

worden verklaard door factoren die via het topsportbeleid zijn te beïnvloeden. Deze 
factoren zijn onderdeel van het topsportklimaat, dat kortweg kan worden gedefinieerd 
als de maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving die de omstandigheden 
bepaalt waarin topsporters hun tak van sport beoefenen. Dit onderzoek gaat over deze 
(door het topsportbeleid te beïnvloeden) maatschappelijke en sportorganisatorische 
omgeving. Het eventuele dopinggebruik onder topsporters en de mogelijke 
dopingverstrekking door sportorganisaties of sportmedische begeleiders is in deze 
studie buiten beschouwing gelaten, hoewel erkend moet worden dat de rol van doping 
een storende factor vormt bij het bepalen van de relatie tussen topsportklimaat en 
topsportsucces. 

 
2.4 De Verenigde Staten (1e), Duitsland (2e), Rusland (3e) en China (4e) worden 

gekenmerkt door een gunstige uitgangssituatie (wat betreft BNP, bevolkingsomvang, 
landoppervlakte en/of urbanisatiegraad) en vermoedelijk tevens een goed 
topsportklimaat. Vooral op grond van de niet-beïnvloedbare factoren nemen zij een vrij 
onaantastbare positie in op de medaillespiegel. Zij behaalden in de aangegeven 
volgorde met grote voorsprong de meeste medailles tijdens de laatste vier Zomer- en 
Winterspelen (Atlanta, Barcelona, Nagano en Lillehammer gezamenlijk). 

 
2.5 Italië (5e), Frankrijk (6e) en Groot-Brittannië (17e) zouden op grond van de niet-

beïnvloedbare factoren de subtop moeten vormen. Afgaande op het aantal behaalde 
medailles tijdens de laatste vier Zomer- en Winterspelen doen zij dat ook, met 
uitzondering van Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië tracht men via investeringen in 
het topsportklimaat tot betere prestaties te komen. Op grond hiervan kan tijdens de 
Spelen van Sydney 2000 een substantiële verbetering van de Britse prestaties worden 
verwacht, vergeleken met de vorige Zomerspelen. De bereikte veranderingen in het 
topsportklimaat en het effect daarvan op de medaillespiegel is in het licht van 
internationaal-vergelijkend vervolgonderzoek een interessante casus. 

 
2.6 Doordat het topsportklimaat beleidsmatig is te beïnvloeden, slagen verschillende 

landen erin een hogere positie te bereiken op de medaillespiegel dan op grond van 
hun BNP, bevolkingsomvang, landoppervlakte en urbanisatiegraad mag worden 
verwacht. Tijdens de laatste vier Olympische Zomer- en Winterspelen presteerden met 
name Australië (7e), Zuid-Korea (8e), Noorwegen (9e) en Cuba (10e) beter dan landen 
die eenzelfde uitgangssituatie kennen. Voor landen als Japan, Brazilië en Denemarken 
geldt het omgekeerde. Internationaal-vergelijkend onderzoek moet leren of dit boven- 
en ondermaatse presteren het gevolg is van het topsportklimaat in deze landen en zo 
ja, welke aspecten van het topsportklimaat de belangrijkste verklarende factoren zijn. 
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2.7 Het topsportklimaat van Australië kan vermoedelijk als best practice worden 

beschouwd. Een plaats bij de eerste vijf op de medaillespiegel tijdens de komende 
Spelen van Sydney 2000 moet voor Australië zelfs niet uitgesloten worden geacht. Het 
onderzoek wijst namelijk uit dat het gastland in het jaar dat het de Olympische Spelen 
organiseert significant meer medailles haalt dan in de daaraan voorafgaande of erop 
volgende Spelen. 

 
2.8 Gezien de impuls op het topsportklimaat die uitgaat van het organiseren van de Spelen 

verdient het aanbeveling na te gaan waarom in Nederland zo krampachtig wordt 
gereageerd op initiatieven om ons land kandidaat te stellen voor de Zomerspelen. Wie 
de landen en steden in ogenschouw neemt die de organisatie in de afgelopen 
decennia op zich hebben genomen, kan moeilijk tot de conclusie komen dat Nederland 
zich daarmee qua welvaarts- en voorzieningenniveau niet kan vergelijken. 

 
2.9 Nederland (15e) presteerde tijdens de laatste vier Zomer- en Winterspelen goed. 

Gezien de niet-beïnvloedbare factoren (in het bijzonder het BNP) mag deze prestatie 
‘naar verwachting goed’ worden genoemd. Het totaal aantal medailles lag echter nog 
altijd onder dat van Australië, Zuid-Korea, Noorwegen en Cuba, terwijl onze 
uitgangssituatie objectief gezien gelijk of beter is. Gezien deze uitgangssituatie 
presteerde Nederland tegelijkertijd beduidend beter dan veel andere landen, 
waaronder Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en België. 

 
2.10 Wanneer Nederland erin slaagt om het topsportklimaat ten opzichte van de 

concurrentie te verbeteren, is een plaats bij de eerste tien op de 
medaillespiegel van de Olympische Zomer- en Winterspelen ambitieus maar 
niet irreëel. Gezien de niet-beïnvloedbare factoren is een plaats direct achter de 
top zeven in beginsel vermoedelijk het hoogst haalbare. 

 
 
3 Benchmarking of evaluatie? 
 
3.1 De ambitie om tot de top 10 van (Olympische) medaille-winnende landen te behoren, is 

het expliciete doel van NOC�NSF, vastgelegd in de notitie ‘Performance 2000'. 
Wanneer dat beleidsdoel wordt geflankeerd door wetenschappelijk onderzoek naar het 
topsportklimaat, ligt benchmarking meer voor de hand dan evaluatie. Doel van 
benchmarking is niet om het Nederlands topsportklimaat te plaatsen naast dat van 
zoveel mogelijk landen, maar om leereffecten te bewerkstelligen op grond van een 
gerichte vergelijking met (op onderdelen of over de hele linie) beter presterende 
landen. In het voorliggende onderzoek is nagegaan tegen welke landen Nederland in 
een dergelijke benchmarking het beste kan worden afgezet, rekening houdend met de 
factoren die niet door het topsportklimaat zijn te beïnvloeden. Voor de Zomerspelen 
zijn dit Australië, Zuid-Korea, Spanje, Polen en Canada en voor de Winterspelen 
Oostenrijk, Noorwegen, Finland en Canada. 

 
3.2 Het kabinet heeft in 1996 in de nota Wat sport beweegt aangegeven zich te willen 

inspannen voor de verbetering van het topsportklimaat, waarbij als uitgangspunt geldt 
“dat Nederlandse topsporters aanspraak kunnen maken op een topsportklimaat dat 
minimaal kan concurreren met dat in (wat betreft inwonersaantal en welvaartsniveau) 
vergelijkbare andere landen”. Daarmee stelt de rijksoverheid zich ten doel een 
‘passend’ topsportklimaat te realiseren. Om te meten in hoeverre dat doel wordt 
bereikt, ligt niet benchmarking, maar een beleidsevaluatie voor de hand, waarbij het 
topsportbeleid en topsportklimaat van Nederland wordt afgezet tegen dat van 
vergelijkbare andere landen. Op grond van een analyse van de factoren die niet door 
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het topsportbeleid zijn te beïnvloeden, is een groep landen geïdentificeerd die een 
goede basis biedt voor een dergelijke evaluatie. Deze groep bestaat uit Australië, 
België, Zweden en Oostenrijk. 

 
3.3 De keuze tussen benchmarking en evaluatie en daarmee tussen de 

verschillende groepen landen is afhankelijk van de gestelde beleidsambities. 
Afgaande op de jongste beleidsnota’s reiken de ambities van NOC�NSF verder 
dan die van de rijksoverheid. 

 
 
4 Hoofdpunten van verbetering 
 
4.1 Topsporters, trainers en topsportcoördinatoren zijn het onderling in sterke mate 

eens over de factoren die de grootste invloed uitoefenen op de 
wereldranglijstpositie van de Nederlandse topsporters. Deze zijn in aflopende 
volgorde: 

 a) de individuele leefsituatie (en in het bijzonder de inkomenssituatie); 
 b) de trainingsmogelijkheden en -faciliteiten; 
 c) de deelname aan internationale competitie. 
 
4.2 Deze factoren komen naar de mening van de drie genoemde groepen 

bovendien het meest in aanmerking voor verdere verbetering. Op grond van de 
theorie over het topsportklimaat mag worden verondersteld dat zij goed zijn te 
beïnvloeden en dat van beïnvloeding van deze factoren directe effecten uitgaan 
op het uiteindelijke topsportsucces van een land. 

 
4.3 Naast deze drie hoofdpunten noemen topsporters, trainers en topsportcoördinatoren 

diverse andere factoren die zij prioriteit willen geven in een verdere verbetering van het 
topsportklimaat: media-aandacht, maatschappelijke waardering, talentontwikkeling en 
sportspecifieke (sporttechnische en sportmedische) begeleiding. Over de 
laatstgenoemde factor zijn de meningen het sterkst verdeeld. De topsportcoördinatoren 
kennen hieraan een veel grotere prioriteit toe dan de topsporters, terwijl de trainers een 
middenpositie innemen. 

 
 
Individuele leefsituatie 
 
4.4 Opvallend is dat het grootste knelpunt in het topsportklimaat volgens topsporters, 

trainers en topsportcoördinatoren niet een sportspecifiek, maar een maatschappelijk 
aandachtspunt is. Dit betreft de individuele leefsituatie waarin topsporters verkeren: 
hun financiële positie, hun sociale zekerheid, de medewerking van school en werk, en 
dergelijke. Deze leefsituatie is sterk verbeterd. In hun omgevingsmanagement kunnen 
topsporters tegenwoordig bovendien op diverse manieren ondersteuning krijgen. De 
invoering van een inkomensregeling voor topsporters met een A-status is het meest 
recente voorbeeld van deze verbeteringen. 

 
4.5 De financiële situatie blijft een continue bron van zorg voor ongeveer de helft van de 

topsporters. Deze zorg is een alledaagse problematiek, die de aandacht afleidt van de 
sport en die een hindernis opwerpt voor deelname aan de steeds intensievere 
trainingsprogramma’s die voor topsport noodzakelijk zijn. Deze problematiek betreft de 
inkomstenkant. De uitgaven voor topsport worden gecompenseerd door bij- en 
toelages; enerzijds van de sportorganisaties, anderzijds van met name de ouders van 
topsporters. 
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4.6 De andere aspecten van de individuele leefsituatie, te weten de steun van ouders en/of 

partner, de medewerking van school en werk, de rechtspositie en de 
loopbaanontwikkeling, worden in minder sterke mate als problematisch ervaren. Wel 
blijft de medewerking van scholen en de verzekeringssituatie van topsporters een punt 
van aandacht. 

 
4.7 Het ondersteuningsaanbod wordt gewaardeerd. Hoewel veel informatie over dit 

ondersteuningsaanbod wordt verspreid, blijken veel topsporters hiermee nog 
onvoldoende bekend. 

 

4.8 Over de inspraak in het topsportbeleid van bonden en verenigingen zijn topsporters 
over het algemeen weinig tevreden. Het is echter de vraag of zij de bestaande 
mogelijkheden daartoe in alle bonden optimaal benutten. 

 
 
Sportspecifieke begeleiding 
 
4.9 Over de sportspecifieke begeleiding door trainers en coaches en de (para)medische 

begeleiding door artsen, fysiotherapeuten, inspanningsfysiologen en masseurs zijn 
topsporters over het algemeen redelijk tevreden. Mogelijke verbeteringen zijn te 
realiseren door de bereikbaarheid van de medische staf te vergroten, meer 
sportmedisch onderzoek mogelijk te maken en aandacht te geven aan de financiële 
vergoeding voor medische consultaties. De maatschappelijke begeleiding en 
financieel-zakelijke begeleiding worden minder hoog gewaardeerd dan de 
sportspecifieke. 

 
4.10 De sportspecifieke aandacht voor jonge talenten begint nog op betrekkelijk hoge 

leeftijd. Verschillende trainers/coaches zijn van mening dat hiermee in een eerder 
stadium moet worden begonnen. Ook pleiten zij in dit verband voor meer 
samenwerking met scholen. Met betrekking tot talentontwikkeling geldt eveneens dat 
de meest voorkomende klachten en wensen niet de sportspecifieke, maar de 
maatschappelijke omstandigheden van (jonge) topsporters betreffen, zoals financiële 
ondersteuning en studiebegeleiding. 

 
4.11 In discussies over het topsportklimaat gaat het vrijwel altijd om de positie, leefsituatie 

en ondersteuning van topsporters. Te weinig aandacht wordt gegeven aan de positie, 
leefsituatie en ondersteuning van trainers/coaches. Zowel trainers zelf als 
verscheidene topsporters wijzen er op dat een verbetering van de positie van de 
sporttechnische begeleiders tevens een verbetering van de situatie van topsporters en 
dus van het topsportklimaat betekent. Momenteel krijgen trainers vanuit NOC�NSF, 
het Olympisch Netwerk of anderszins nauwelijks enige materiële en maatschappelijke 
ondersteuning. Voor zover dit wel het geval is vanuit bonden of verenigingen, krijgt 
deze geen hoge waardering. Verbetering behoeft vooral de financiële ondersteuning, 
loopbaanplanning, samenwerking met werkgevers, mentale ondersteuning en fiscaal-
juridische ondersteuning. 

 
4.12 Ook de arbeidsrechtelijke positie van trainers/coaches is vaak ondermaats. In de 

contracten tussen trainers en bonden of verenigingen ontbreken veelal diverse 
regelingen, als er al sprake is van een contract. Het is daarom aanbevelenswaardig het 
topsportklimaat van trainers meer in ogenschouw te nemen en een verbetering hiervan 
op de beleidsagenda te plaatsen. 
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Trainings- en wedstrijdfaciliteiten 
 
4.13 Behalve voor hun individuele leefsituatie vragen topsporters en trainers om bijzondere 

aandacht voor de trainings- en wedstrijdfaciliteiten. Er is veel kritiek op de kwaliteit, 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de trainings- en wedstrijdaccommodaties. 
Deze kritiek is van extra belang, gezien de grote invloed die zij toekennen aan 
verbeteringen hierin op de wereldranglijstpositie van topsporters. Het belangrijkste 
bezwaar betreft de beschikbaarheid van trainingsaccommodaties. Een betrekkelijk 
hoge waardering bestaat er daarentegen voor de trainingsstages waaraan topsporters 
kunnen deelnemen. 

 
4.14 Een andere kritiek richt zich op het geringe aantal topsportevenementen dat in eigen 

land wordt georganiseerd. Zonder internationale vergelijking kan niet worden 
nagegaan in hoeverre Nederlandse topsporters in dit opzicht een achterstand hebben 
ten opzichte van de internationale concurrentie. 

 
 
Maatschappelijke waardering 
 
4.15 Er is in Nederland eerder sprake van een sportcultuur dan van een topsportcultuur. 

Van een sportcultuur kan worden gesproken vanwege de betrekkelijk hoge actieve en 
passieve sportparticipatie, het grote aantal sportaccommodaties en het grote belang 
dat mensen aan sport toekennen. Het bewegingsonderwijs wordt daarentegen door 
topsporters, trainers en topsportcoördinatoren als onvoldoende gezien. Wat de 
topsportcultuur betreft, blijft Nederland volgens velen achter bij verschillende andere 
landen. In dit verband wordt gewezen op de topsportbeleving onder de bevolking, de 
waardering die topsporters en ex-topsporters ten deel valt, de geschiktheid en 
beschikbaarheid van accommodaties voor de topsport, de investeringen uit publieke 
middelen in de topsport en de aandacht van de media. Internationaal-vergelijkend 
onderzoek moet uitwijzen in welke opzichten en in hoeverre deze kritiek terecht is. Een 
eerste vergelijking met andere landen suggereert dat Nederland zeker niet voorop 
loopt in de topsportinvesteringen uit publieke middelen. Ongeveer de helft van de 
Nederlandse bevolking is voor uitbreiding van deze middelen. 

 
4.16 De relatie tussen topsporters en trainers enerzijds en de media anderzijds is 

problematisch. De kritiek van topsporters en trainers op de media is niet het gevolg van 
eerdere persoonlijke ervaringen met de media, maar gebaseerd op de kwaliteit en 
vooral de kwantiteit van de media-aandacht voor hun tak van sport. Van alle 
onderdelen van het topsportklimaat geven topsporters en trainers de laagste 
waardering aan de ondersteuning van trainers en de kwantiteit van de media-
aandacht. Het is wenselijk dat hierin verbetering komt, met erkenning van de 
journalistieke onafhankelijkheid van de media. 

 
 
5 Verschillen tussen groepen topsporters 
 
5.1 Het topsportklimaat en de waardering hiervan verschilt per tak van sport en per groep 

topsporters. Op het niveau van afzonderlijke sporttakken kan op grond van dit 
onderzoek geen uitspraak worden gedaan over deze verschillen. Daarvoor zijn de 
aantallen respondenten per tak van sport te gering. Wel kunnen verschillende groepen 
topsporters en trainers met elkaar worden vergeleken. Hieruit blijkt dat de perceptie 
van het topsportklimaat met name verschilt tussen topsporters in de niet-Olympische 
en Olympische sporten en in mindere mate tussen topsporters met een A- en B-status. 
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Olympische en niet-Olympische sporters 
 
5.2 De grootste verschillen in het topsportklimaat doen zich voor tussen topsporters in 

Olympische en niet-Olympische sporten. Hoewel deze verschillen lang niet altijd 
significant zijn, wijzen zij wel voortdurend in dezelfde richting. In een vergelijking van 
62 uiteenlopende onderdelen blijkt dat de situatie van niet-Olympische topsporters in 
43 gevallen minder gunstig is of als zodanig wordt beoordeeld. In elf gevallen is het 
omgekeerde het geval, terwijl de situatie of waardering ten aanzien van acht 
onderdelen niet verschilt. 

 
5.3 Vergeleken met Olympische sporters krijgen niet-Olympische topsporters als jonge 

talenten op latere leeftijd aandacht van verenigingen en bonden. Zij trainen minder 
vaak bij club, bond, school of elders, gaan minder vaak en minder dagen per jaar op 
trainingsstage, komen minder vaak in internationale wedstrijden uit, besteden meer tijd 
aan het regelen van stages en wedstrijden en komen minder vaak op televisie. Ook 
zeggen zij vaker dat de maatschappelijke erkenning gering is. Niet-Olympische 
topsporters waarderen voorts vele voorzieningen lager, zoals de steun van ouders en 
partner, de medewerking van onderwijsinstellingen en werkgevers, de kwaliteit van de 
wedstrijd- en trainingsaccommodaties, de medewerking van het sporttechnisch 
personeel, het niveau van de sporttechnische en sportmedische begeleiders, en de 
kwaliteit en kwantiteit van de media-aandacht. 

 

5.4 Niet-Olympische topsporters zijn gemiddeld ouder en werken naast hun 
sportbeoefening vaker in loondienst. Hun gemiddelde inkomen is daardoor hoger. 

 
5.5 De verschillen tussen beide groepen topsporters zijn vaak gering, maar geven 

gezamenlijk een duidelijke teneur aan. Wel significant is met name de behoefte van 
niet-Olympische topsporters aan een betere sportspecifieke begeleiding. Opvallend is 
dat niet-Olympische topsporters desondanks het ondersteuningspakket, de 
informatieverstrekking en inspraak iets hoger waarderen. Ook zijn zij meer te spreken 
over hun zakenbehartiger en over het niveau van de mentale begeleiding. De mening 
van de trainers van Olympische en niet-Olympische topsporters bevestigt deze 
verschillen. 

 
 
Beoefenaars van Olympische Zomer- en Wintersporten 
 
5.6 Dit onderzoek werd verricht in het jaar van de Olympische Winterspelen te Nagano. 

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de verschillen die uit ons onderzoek naar 
voren kwamen tussen topsporters die Olympische Zomersporten en Wintersporten 
beoefenen hierdoor zijn beïnvloed. De resultaten van ons onderzoek in 1998 geven 
aan dat meer Olympische Wintersporters dan Olympische Zomersporters en niet-
Olympische sporters van mening zijn dat hun positie op de wereldranglijst kan worden 
verbeterd door betere trainingsmogelijkheden, een beter team van (niet-
sporttechnische) begeleiders en de invoering van een basisinkomen. Aan een 
verbetering van de materialen en de kwaliteit van de trainers/coaches kennen 
beoefenaars van Olympische Wintersporten juist minder invloed toe. Ter verbetering 
van het topsportklimaat pleiten meer Olympische Wintersporters dan andere 
topsporters voor een grotere beschikbaarheid en kwaliteit van de trainingsfaciliteiten en 
een verbetering in de individuele leefsituatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
aantal respondenten in onze enquête dat een Olympische Wintersport beoefende, 
gering is (N=21). De genoemde verschillen kunnen daarom het gevolg zijn van toeval. 
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5.7 De media-aandacht noemen minder beoefenaars van Olympische Wintersporten als 
een onderdeel van het topsportklimaat dat verbetering behoeft. Zij waarderen de 
media-aandacht voor hun tak van sport hoger en vellen een positiever oordeel over 
hun contacten met de media dan beoefenaars van Olympische Zomersporten en niet-
Olympische topsporters. 

 
5.8 Beoefenaars van Olympische Wintersporten trainden in het jaar van de Olympische 

Winterspelen te Nagano vaker en langer. Ook gingen zij vaker en langduriger op 
trainingsstage. 

 
 
Topsporters met A- en B-status 
 
5.9 Tussen topsporters met een A- en B-status zijn duidelijke verschillen waarneembaar. 

Topsporters met een A-status beoefenen hun sport per definitie op een hoger niveau. 
Mede daarom biedt NOC�NSF hen een bredere ondersteuning aan. Sinds 1 januari 
1999 komen A- en B-topsporters in aanmerking voor een kostenvergoeding, carrière 
coaching, een oogtest, een bijdrage uit het Studiegarantiefonds en LOOT-onderwijs. A-
topsporters kunnen daarnaast een beroep doen op een overmachtsregeling die onder 
bepaalde omstandigheden bij een gebrek aan de vereiste prestaties voorziet in het 
behoud van de A-status, een tijdelijke regeling minimumloon, een bijzondere regeling 
onbetaald verlof, een lease-auto en interviewtraining. A-topsporters krijgen begeleiding 
door een consulent Individuele Begeleiding, terwijl B-topsporters begeleiding krijgen 
vanuit één van de Olympische Steunpunten. 

 

5.10 De verschillen tussen topsporters met een A- en B-status doen zich niet voor in het 
aantal uren dat wordt getraind, het aantal dagen trainingsstage en het aantal 
internationale wedstrijden. Evenmin zijn er verschillen in de waardering van de 
kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van trainings- en 
wedstrijdaccommodaties, het niveau van de trainingsstages en de kwaliteit van de 
sporttechnische en sportmedische begeleiding. Wel staan topsporters met een B-
status kritischer tegenover de maatschappelijke, mentale en zakelijke begeleiding en 
hebben zij een negatiever oordeel dan hun collega’s met een A-status over de snelheid 
waarmee zij gebruik kunnen maken van sportmedische begeleiding. Het gaat hierbij 
doorgaans om kleine, niet-significante verschillen. 

 

5.11 Hoewel zij de kwaliteit van trainingsmogelijkheden even hoog waarderen als 
topsporters met een B-status, geven topsporters met een A-status betere 
trainingsmogelijkheden (inclusief trainingsstages) een veel hogere prioriteit. 
Topsporters met een B-status daarentegen pleiten meer dan de A-sporters voor een 
beter team van begeleiders en meer internationale wedstrijden. 

 
5.12 Topsporters met een A-status krijgen meer ondersteuning. Het is dus niet verrassend 

dat topsporters met een B-status kritischer staan ten opzichte van deze ondersteuning 
dan hun collega’s met een A-status. 

 
 
Topsporters in teamsporten en individuele sporten 
 

5.13 De verschillen in de waardering van het topsportklimaat door teamsporters en 
individuele sporters geeft een wisselend beeld. Topsporters die uitkomen in individuele 
sporten zijn kritischer over de trainings- en wedstrijdaccommodaties, de 
informatieverstrekking en inspraak. De topsportcoördinatoren van individuele sporten 
delen deze kritiek op de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van trainings- en 
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wedstrijdaccommodaties. Teamsporters hebben een lagere waardering voor de 
sporttechnische en sportmedische begeleiding en de medewerking van 
onderwijsinstellingen en werkgevers. Zij komen vaker op televisie en beoordelen de 
media-aandacht positiever dan topsporters die uitkomen in individuele takken van 
sport. Trainers van teamsporters beoordelen het ondersteuningspakket en de 
sportmedische begeleiding (kwaliteit en snelheid) waarvan ‘hun’ sporters gebruik 
kunnen maken op vrijwel alle onderdelen beter dan trainers van individuele sporters. 
Voor de topsportcoördinatoren geldt hetzelfde. De meeste verschillen zijn echter klein. 

 
5.14 Volgens beide groepen wordt hun positie op de wereldranglijst beïnvloed door sterk 

verschillende factoren. Individuele sporters noemen vaker betere materialen en een 
minder ongelijk dopinggebruik. Teamsporters wijzen vaker op de invloed van de 
medewerking door school en werk en de deelname aan internationale competitie. 
Teamsporters en individuele sporters stemmen echter sterk overeen in hun 
beoordeling van de belangrijkste knelpunten in het topsportklimaat. 

 
 
Topsporters die uitkomen in aangepaste sporten 
 
5.15 Het oordeel van topsporters die uitkomen in aangepaste sporten over de afzonderlijke 

aspecten van het topsportklimaat komt verrassend sterk overeen met dat van de 
overige topsporters. Natuurlijk doen zich diverse verschillen voor, maar deze zijn klein. 
De belangrijkste verschillen zijn de grotere invloed op hun prestatieniveau die NEBAS-
topsporters toekennen aan meer internationale competitie, de lagere waardering die zij 
hebben voor de media-aandacht en het gebrek aan maatschappelijke erkenning. 

 
5.16 Kleinere verschillen zijn onder meer dat NEBAS-topsporters een lagere waardering 

hebben voor de medewerking van onderwijsinstituten en dat zij kritischer staan ten 
opzichte van de kwaliteit van de masseurs en de maatschappelijke ondersteuning. Een 
positievere mening hebben zij juist over de medewerking van het personeel op 
trainingslocaties. Hierbij moet worden aangetekend dat de groep NEBAS-topsporters 
in ons onderzoek beperkt van omvang was (N=17). Het gaat dus slechts om indicaties 
van mogelijke verschillen, die met de nodige terughoudendheid moeten worden 
geïnterpreteerd. 

 
 
Mannen en vrouwen 
 
5.17 Ook bij een vergelijking tussen het topsportklimaat voor mannen en vrouwen vallen 

eerder de overeenkomsten op dan de verschillen. Vrouwen hebben minder dagen 
trainingsstage en komen minder uit in internationale wedstrijden. Wellicht mede 
daardoor achten zij het effect van meer internationale wedstrijden groter dan hun 
mannelijke collega’s. 

 
5.18 Relatief meer vrouwelijke topsporters hebben een betrekkelijk laag inkomen. Zij komen 

minder vaak op televisie, waarderen de media-aandacht lager en staan kritischer ten 
opzichte van de maatschappelijke erkenning die hen ten deel valt. 

 
 
6 Maatwerk 
 
6.1 Hoewel de resultaten van het onderzoek in het bovenstaande op groepsniveau zijn 

samengevat, moet ook worden geconstateerd dat het topsportklimaat vooral maatwerk 
vereist, op het niveau van afzonderlijke takken van sport en individuele topsporters. 
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Topsporters en trainers blijken het zeer te waarderen wanneer over uiteenlopende 
onderwerpen naar hun mening wordt gevraagd. Verschillende topsporters pleiten voor 
meer feedback met betrekking tot het topsportbeleid. Zij adviseren tevens om dit nog 
meer te doen op het niveau van de individuele sporter en de afzonderlijke takken van 
sport. 

 
 
7 Topsportbeleid, topsportklimaat en topsportsucces 
 
7.1 In het beleid van de rijksoverheid en de sportorganisaties om het 

topsportklimaat te verbeteren staan twee doelen voorop: 
 a. verbetering van de prestaties van de topsporters uit eigen land 

b. verbetering van de omstandigheden waarin topsporters hun topsport 
beoefenen 

 
7.2 Beide doelen zullen vaak complementair zijn, maar niet uitgesloten is dat zij ook op 

gespannen voet met elkaar kunnen staan. Het is onzeker of iedere verbetering in de 
persoonlijke omstandigheden van topsporters ook leidt tot een verbetering van hun 
prestaties. De vraag is natuurlijk in welke opzichten dit wel en niet opgaat. Daarop kan 
aan de hand van dit onderzoek nog geen antwoord worden gegeven. Dit onderzoek is 
het eerste in zijn soort en laat noodgedwongen vele vragen open. Op voorhand kan 
wel worden aangegeven dat het bij een verbetering van het topsportklimaat niet gaat 
om het ‘in de watten leggen’ van topsporters. 

 
7.3 Doel van flankerend onderzoek naar het topsportklimaat is om de body of knowlegde 

over deze kwestie te vergroten. Internationaal-vergelijkend onderzoek moet uitwijzen 
welk type klimaat leidt tot de beste prestaties. Is dit een klimaat dat voorziet in veel 
voorzieningen, ondersteuning en begeleiding? Of juist een klimaat dat wordt gedicteerd 
door een rigide selectiemechanisme en waarin het karakter van topatleten wordt 
gevormd door een betrekkelijk gering niveau van ondersteuning en begeleiding? Welke 
vormen van selectie, ondersteuning en begeleiding werken wel prestatiebevorderend 
en welke niet? 

 
7.4 In dit opzicht moet tevens rekening worden gehouden met interculturele verschillen. 

Het is denkbaar dat een bepaald topsportklimaat meer rendement oplevert in de ene 
dan in de andere cultuur. Met het oog op optimale prestaties zou het topsportklimaat 
wellicht moeten worden afgestemd op de vraag of er in een land sprake is van een 
meer individualistische of collectivistische cultuur, een meer masculiene cultuur of 
feminiene cultuur, een meer egalitaire of hiërarchische cultuur. En ook binnen landen 
moet worden nagegaan hoe belangrijk de culturele achtergrond van topsporters is voor 
de de ondersteunings- en begeleidingsvorm die hen wordt aangeboden. 

 
7.5 Die tot dusverre bestaande onzekerheid over de relatie tussen topsportbeleid, 

topsportklimaat en topsportsucces bemoeilijkt het verbinden van conclusies en 
aanbevelingen aan de eerder gepresenteerde resultaten van dit onderzoek. De 
topsporters, trainers en topsportcoördinatoren hebben elk hun eigen visie op het 
topsportklimaat in Nederland. Hun oordelen, complimenten, klachten en adviezen 
vormen een belangrijke informatiebron voor de verdere ontwikkeling van het 
topsportbeleid. Maar of aan alle geuite wensen gehoor moet worden gegeven, is een 
andere kwestie. Topsporters met een B-status pleiten bijvoorbeeld voor een betere 
ondersteuning. Op grond van het principe ‘beloning naar prestatie’ heeft NOC�NSF 
echter bewust gekozen voor een geringere mate van ondersteuning van deze 
topsporters, vergeleken met hun collega’s met een A-status. 

 



 
85 

7.6 Soortgelijke kwesties spelen bij veel andere dilemma’s in het topsportbeleid. Moeten 
de beperkte middelen voornamelijk worden ingezet voor de topsporters die reële 
kansen hebben op een medaille of juist ook voor hen die nog niet zo ver zijn? Moet het 
beleid zich richten op de sporten waarin wij uitblinken of juist op takken van sport 
waarin wij nog achterliggen op de internationale concurrentie? Moeten we naar een 
topsportklimaat dat hard en selectief is of naar een klimaat dat meer ondersteunend en 
begeleidend van aard is? 
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i
 Bevolkingsonderzoek bureau InterView, in opdracht van Diopter, 1998. 

ii
 Deze toets is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor dit onderzoek naar het 

topsportklimaat. 

iii
 De vraag of een sport gekwalificeerd is, hangt af van de mate van verspreiding: 

a. Olympische wintersport: elke tak van sport die door vrouwen en mannen wordt beoefend in 
tenminste 25 landen, verspreid over tenminste 3 continenten; 
b. voor andere dan onder a bedoelde sporten die door vrouwen worden beoefend, elke tak van sport 
die als zodanig wordt beoefend in tenminste 40 landen verspreid over tenminste 3 continenten. 

 
iv
 In de DDR waren tienduizenden professionele begeleiders in de topsport actief, terwijl West-

Duitsland in dezelfde periode ongeveer 500 full-time topsporttrainers kende (Vanreusel 1991). 

v
 Als bron voor deze gegevens is de Encarta Encyclopedia op CD-ROM gebruikt. 

vi
 De Pearson correlatie coëfficiënt voor de samenhang tussen grondoppervlakte en inwoneraantal is 

.490 (sign. bij �=,000); tussen grondoppervlakte en BNP .314 (�=,009); tussen inwoneraantal en 
BNP .240 (�=,048). 

vii
 Hierbij is de ‘backward’-methode gehanteerd. 

viii Dat het relatieve succes zich op een andere manier laat verklaren, is begrijpelijk. Door het 
aantal medailles per inwoner als uitgangspunt te nemen, verandert de volgorde van landen 
op de medaillespiegel. Landen met veel medailles maar vooral ook veel inwoners, zoals 
China, de Verenigde Staten, Rusland en Duitsland, zakken sterk; ten gunste van onder meer 
Hongarije, Cuba, Nieuw Zeeland en Suriname. 

ix
 Ministerie van VWS, Wat sport beweegt. Contouren en speerpunten voor het sportbeleid van de 

rijksoverheid, TK 1996-1997, 25 125, nrs. 1-2, ‘s Gravenhage: SDU, 1996, p.26. 

x
 Het betreft hier het gemiddelde van de overeenstemmingsmaten die voor de drie mogelijke paren 

kunnen worden berekend. Wanneer Kendall’s ☺ = 1 is er sprake van volledige overeenstemming. Bij 
☺ = -1 zijn de rangordes aan elkaar tegengesteld. Een ☺ = 0 wil zeggen dat er geen enkele 
samenhang is in de rangordes. 

xi
 De genoemde verschillen in deze drie groepen zijn significant bij �=.05. 

xii
 Alle genoemde verschillen zijn significant bij �=.05. 

xiii
 Significante verschillen bij �=.05. 

xiv
 In alle gevallen zijn de verschillen tussen de groepen significant bij �=.01. 

xv
 In alle gevallen zijn de verschillen tussen de groepen significant bij �= .05. 

xvi
 Volgens Stokvis (1998) wordt de individualisering van de topsporter verder bevorderd door de 

globalisering en commercialisering van de sport. In de takken van sport waar deze ontwikkelingen het 
sterkst zijn, neemt de binding van de topsporters met de eigen clubs en het nationale team af en 
groeit de neiging van topsporters om ploegen rondom henzelf te creëren. 
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xvii

 Interview Wietske de Ruiter. 

xviii
 Het citaat komt uit de brochure ‘Topsport en topstudie’ van de Hogeschool Rotterdam & 

Omstreken, waar een apart Aanspreekpunt Topsport in het leven is geroepen, financiële 
ondersteuning kan worden geboden en aanpassingen in het studietempo mogelijk zijn. 

xix
 Telefonische interviews Ciska Jansen (8-2-1999), Jacqueline Toxopeus (9-2-1999; destijds tijdelijk 

IB’er) en Diemer Wolting (11-2-1999). 

xx
 Zie Van Bottenburg, Van Rossum en Van Staveren 1995 en Van Bottenburg 1996 voor citaten die  

xxi
 Zie bijvoorbeeld de mening van Cees Vervoorn in het VWS-bulletin, 11 juni 1999. 

xxii
 Vlaanderen is hier weergegeven in plaats van België vanwege de beschikbaarheid van recente 

ledencijfers van de Vlaamse sportorganisaties. 

xxiii
 Bron: Onderzoek bureau InterView in opdracht van Diopter (peilingsjaar 1998). 


