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Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Achtergrond van het topsportklimaatonderzoek
Zonder zijn individuele talent had Pieter van den Hoogenband nooit zijn imposante zwemloopbaan
kunnen opbouwen. Maar hij had dit evenmin kunnen doen zonder het netwerk van zwemverenigingen waardoor hij zich tot wedstrijdzwemmer heeft ontwikkeld; zonder de accommodaties
waarin hij heeft kunnen trainen; zonder de expertise en begeleiding van trainers, fysiotherapeuten en sportartsen; zonder de voorzieningen die NOC*NSF, de zwembond en de overheden in
het leven hebben geroepen; zonder de steun van het bedrijfsleven die het voor hem aantrekkelijk genoeg maakte om voltijds te blijven trainen; en last but not least, zonder dat mensen ooit
nationale en internationale zwemwedstrijden en Olympische Spelen zijn gaan organiseren.
Het gaat hier om een basisfeit van het menselijk samenleven: mensen zijn fundamenteel
van elkaar afhankelijk. Talent, in de topsport of op ander terrein, is een individuele eigenschap
die alleen in een specifieke sociale omgeving tot zijn recht komt, herkend wordt en kan gedijen.
Afhankelijk van de aard van die sociale omgeving kunnen talenten zich ontwikkelen en kunnen
er perioden van bloei of verval in de prestaties van landen optreden. Dat geldt voor sport net zo
goed als voor wetenschap, economie en kunst (vgl. Willink 1991).
Het hoge niveau van de huidige Nederlandse zwemploeg is in die zin geen toeval. Dat deze
talenten collectief en tegelijkertijd komen bovendrijven, hangt samen met het gunstige topsportklimaat dat in het afgelopen decennium op zwemgebied is opgebouwd. Dat zich (nog?) geen
bloeiperiode aandient in kanoën, boksen en handbal kan vanuit dezelfde redenering evenmin als
toeval worden bestempeld. Hier ontbreekt juist een omgeving die kinderen op grote schaal aanzet tot beoefening van één van deze sporten, die de voorwaarden schept voor de herkenning van
talenten en die deze talenten in competitie brengt met de beste leeftijdsgenoten ter wereld.
Succes is dan ook tot op zekere hoogte maakbaar; of in elk geval beïnvloedbaar (Van Bottenburg
2000; De Bosscher, De Knop & Van Bottenburg 2008). “Although athletes still seemingly fight
for superiority amongst themselves and one against the other”, beargumenteerde de Finse
socioloog Kalevi Heinilä al in 1982, “success depends increasingly on the background forces in
top-level sport, the performance capacity of the system of which the athlete/team is a representative” (Heinilä 1982, p. 240). Topsportprestaties kunnen beleidsmatig worden bevorderd
door dit systeem te beïnvloeden, of – in andere woorden – door het creëren van een specifiek
topsportklimaat. Onderzoek in Australië toonde bijvoorbeeld aan dat er tussen 1976 en 1996
een vrijwel lineaire relatie bestond tussen de toenemende topsportinvesteringen en het stijgend aantal medailles dat dit land won (Hogan & Norton 2000). In hoeverre dit verband ook
voor Nederland opgaat en wat de effectiviteit van deze investeringen uitmaakt, zijn onderwerpen die in dit boek aan de orde komen.
De hiervoor besproken redenering vormt de rationale van het topsportbeleid dat NOC*NSF,
sportbonden en overheden, met steun het bedrijfsleven, de afgelopen twee decennia hebben gevoerd: zij investeren in een verbetering van het topsportklimaat vanuit de overtuiging
dat Nederlandse topsporters1 daardoor meer internationaal succes (gaan) boeken en hiervan
nuttige effecten uitgaan op sport en samenleving. De uitdaging daarbij is om slimmer te zijn
dan de concurrentie; en dus om het topsportklimaat voor talenten en atleten zodanig in te richten dat optimaal rendement wordt gehaald uit de eigen kracht en zwaktes, mogelijkheden en
beperkingen.
Deze beleidsvisie verschilt fundamenteel van de periode voordien. Richtte het beleid zich
eind jaren zeventig nog op het scheppen van algemene voorwaarden en voorzieningen voor
(breedte)sportbeoefening waarvan de topsporter op eigen wijze en naar eigen vermogen moest
zien te profiteren; tegenwoordig hanteren NOC*NSF, de sportbonden én de overheid de ambitie om bij de beste tien landen van de wereld te behoren. Werd topsport destijds nog gezien als
een hobby en individuele ontplooiingsmogelijkheid, sinds de jaren negentig is de beoefening
van topsport benaderd als “een primaire tijdsbesteding, te vergelijken met een volledige baan”
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(Ministerie van VWS 1996, p. 25) en een zaak van nationaal belang (vgl. Ministerie van CRM
1979; Ministerie van VWS 2005; NOC*NSF 1993). Benadrukte de rijksoverheid eind jaren zeventig nog dat het bevorderen van topsport op geen enkele manier moest worden gezien als een
poging om het nationaal prestige op te vijzelen (Ministerie van CRM 1979, p. 11); tegenwoordig legitimeert het kabinet de toenemende investeringen juist door te wijzen op de (veronderstelde) bijdrage van topsport aan de nationale binding en internationale uitstraling (Ministerie
van VWS 2005, 2008; NOC*NSF 2004a).
Zoals in het tweede hoofdstuk aan de orde komt, deed
deze kentering zich niet alleen in Nederland voor. Met
het toenemende maatschappelijke en commerciële
belang dat hieraan werd toegekend, kwam de topsportwereld steeds meer in het teken te staan van
succes, winst, kampioenschappen, medailles; in één
woord: ‘goud’. De druk op sportorganisaties en overheden om het topsportklimaat te verbeteren nam toe.
Tegelijkertijd nam ook de druk op topsporters om te
presteren – en daarvoor alles opzij te zetten – toe.
Sportorganisaties en topsporters streefden naar succes, overheden ondersteunden het, de commercie
verbond zich ermee, de media droegen het uit en het
publiek vroeg erom.
De jaren tachtig vormden in deze ontwikkeling het
scharnierpunt. In dit decennium maakte een interne
gerichtheid op nationale economieën steeds meer
plaats voor een externe oriëntatie op een competitieve wereldeconomie met mondiale, geliberaliseerde markten. Veel landen zagen zich voor de
uitdaging geplaatst om zich te profileren als open en internationaal opererende naties en tegelijkertijd als landen met een duidelijke nationale identiteit. In die veranderende wereld kreeg topsport een hogere waardering als middel voor nationale trots en promotie (voor Nederland zie:
Ministerie van VWS 1999, 2005, 2008; NOC*NSF 1993, 2004a).
In verscheidene westerse landen, met Australië als koploper, werden in deze jaren de eerste
initiatieven genomen tot een herinrichting van het topsportbeleid. De gefragmenteerde organisatie en beperkte overheidsbemoeienis op topsportgebied maakten plaats voor een systematisch en planmatig beleid met een centrale aansturing en een overheid die bereid is hierin
te investeren en interveniëren. In Nederland namen enkele topsporters (Hans Böhm, Marcella
Mesker en Hein Vergeer) in de tweede helft van de jaren tachtig het initiatief om voor de belangen van de topsporters op te komen. Dit gebeurde onder de naam ‘Topsport in het geding’.
Daarmee gaven zij de aanzet tot de totstandkoming van de Atletencommissie van NOC*NSF
begin jaren negentig. Bovendien stimuleerden zij het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en
de Nederlandse Sport Federatie (NSF) tot de oprichting van het Comité Topsport in 1987. Dit
comité kreeg als doel de voorwaarden voor het beoefenen van topsport in Nederland te verbeteren (Comité Topsport 1989).
Deze initiatieven vielen samen met de fusiebesprekingen tussen NOC en NSF, die in 1993
leidden tot de oprichting van NOC*NSF. Door die fusie lag het topsportbeleid op nationaal
niveau niet langer bij een vrijwilligersorganisatie (NOC), maar ging de verantwoordelijkheid voor
de beleidsontwikkeling en -uitvoering over naar een bureau met beroepskrachten (NOC*NSF).
Deze verandering zorgde voor een professionalisering van het beleid: “out went the ‘cheerful
amateurs’ and in came the professional trainers and leaders” (Augestad, Bergsgard & Hansen
2006, p. 300).
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Eén van de maatregelen die het Comité Topsport eind jaren tachtig bepleitte, was de invoering van een minimuminkomen voor topsporters: topsport moest beoefend kunnen worden als
een ‘primaire tijdsbesteding’. In reactie daarop gaf de rijksoverheid opdracht aan de jurist Heiko
van Staveren om de knelpunten in de rechtspositie van de topsporter in kaart te brengen en de
mogelijkheden te onderzoeken hierin verbetering aan te brengen. Deze onderzoeken openden
de weg naar de instelling van het Fonds voor de Topsporter in 1994; één van de eerste daden
die Erica Terpstra verrichtte als staatssecretaris van Sport in het eerste kabinet-Kok. Zij deed
dit vanuit het nieuwe Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarin voor het
eerst het woord ‘sport’ in de naam van het departement was opgenomen.
Stortingen van de rijksoverheid en de Stichting de Nationale Sporttotalisator (uit de krasloterij) vulden het Fonds voor de Topsporter met enige tientallen miljoenen guldens. Uit de rente- en
beleggingsopbrengsten van dit fonds werden vervolgens uitkeringen gedaan aan topsporters. Dit
gebeurde eerst in de vorm van onkostenvergoedingen, later in de vorm van stipendia. Daarmee
bevorderden de rijksoverheid en de sportorganisaties dat meer atleten hun topsport voltijds
konden beoefenen. Om te bepalen welke atleten wel en welke niet voor de nieuwe privileges
in aanmerking kwamen, werd de beroepsgroep van topsporters scherper afgebakend. De topsporters werden op grond van de geleverde prestaties ingedeeld in verschillende statusniveaus
(Van Staveren 1993; Van Staveren & Das 1990).
De totstandkoming van het Fonds voor de
Topsporter werd maatschappelijk opgevat als een
teken dat het topsportklimaat in Nederland verbeterde.2 Des te heftiger was de kritiek op de prestaties van de Nederlanders tijdens de Olympische
Winterspelen te Lillehammer in 1994 en grote publieksevenementen zoals de Tour de France en het WK voetbal in datzelfde jaar. In een terugblik op 1994 sprak
Poul Annema in Het Parool van een “opeenstapeling
van teleurstellingen bij grote internationale kampioenschappen”.3 Johan Woldendorp vroeg zich in Trouw
af wat Nederland tot een natie van losers maakte.4
Sommigen zochten het antwoord in de Nederlandse
mentaliteit; anderen in een tekortschietend topsportklimaat. Voor staatssecretaris Erica Terpstra was deze
tegenstelling aanleiding om in 1995 een discussie
over het topsportklimaat in Nederland te entameren
met vertegenwoordigers uit de belangrijkste betrokken groeperingen (Van Bottenburg, Van Rossum &
Van Staveren 1995). Eén van de uitkomsten daarvan was dat paniek over de dagkoersen niet
de aandacht moest afleiden van het beleid op langere termijn. En dat beleid richtte zich op een
structurele verbetering van het topsportklimaat.
Ter formalisering en specificatie van die ambitie nam het eerste kabinet-Kok in de nota Wat
sport beweegt een aparte paragraaf op over het topsportklimaat. Hierin formuleerde het kabinet het beleidsuitgangspunt “dat Nederlandse topsporters aanspraak kunnen maken op een
topsportklimaat dat minimaal kan concurreren met dat in (wat betreft inwonersaantal en welvaartsniveau) vergelijkbare landen” (Ministerie van VWS 1996). Een jaar later verstrekten het
Ministerie van VWS en NOC*NSF de opdracht om dit uitgangspunt toetsbaar te maken. Er
moest een methode worden ontwikkeld waarmee het topsportklimaat kon worden gemeten
en met het buitenland kon worden vergeleken. Een internationaal vergelijkende analyse van de
Nederlandse economie, die minister Hans Wijers van Economische Zaken bij zijn aantreden had
laten uitvoeren, gold daarbij als inspirerend voorbeeld (Ministerie van EZ 1997).

Sportorganisaties en
topsporters streefden
naar succes, overheden
ondersteunden het, de
commercie verbond
zich ermee, de media
droegen het uit en het
publiek vroeg erom
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Bij de ontwikkeling van deze onderzoeksmethode is het topsportklimaat gedefinieerd 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”
(Van Bottenburg 2000, p. 24). Dit is meetbaar gemaakt met behulp van dataverzameling via
interviews en zogenoemde topsportklimaatenquêtes. De enquêtes zijn in 1998 (0-meting), 2002
(1-meting) en 2008 (2-meting) gehouden onder topsporters, toptrainers c.q. topcoaches (verder in dit boek topcoaches genoemd) en topsportcoördinatoren. In 2008 is hieraan een onderzoek onder oud-topsporters toegevoegd. Over de resultaten van de 0-meting en 1-meting is
gepubliceerd in 2000 en 2003 (Van Bottenburg 2000; Van Bottenburg, Roques & Smit 2003). In
Op jacht naar goud zijn de resultaten van de 2-meting verwerkt en wordt het huidige topsportklimaat waar mogelijk vergeleken met de situatie van 1998 en die van 2002.
De ontwikkelde onderzoeksmethode heeft internationaal navolging gekregen. In 2003 is deze
methode toegepast in België, Canada, Engeland, Italië en Noorwegen in de zogenoemde SPLISSstudie naar Sports Policy factors Leading to International Sporting Success. Deze studie resulteerde in een theoretische verdieping en methodologische innovatie waarmee de meting van
het topsportklimaat en topsportsucces op een hoger niveau is gebracht (De Bosscher, Bingham
et al. 2008). In de topsportklimaatmeting van 2008 is daarvan geprofiteerd. Een actualisering
van de internationale vergelijking uit 2003 was in dit onderzoek niet mogelijk. Er is weliswaar
een voortzetting van de vergelijking met andere landen in voorbereiding, maar de resultaten
daarvan zullen pas in latere publicaties te vinden zijn.

1.2 Onderzoeksvraag en -doelstelling
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze uitgave, biedt een analyse van het topsportklimaat
in Nederland. Onder welke omstandigheden wordt de topsport in Nederland beoefend? Komt dit
topsportklimaat tegemoet aan de ambities van topsporters, topcoaches, sportbonden, NOC*NSF
en de overheid? In hoeverre en op welke wijze kan dit klimaat worden verbeterd?
De analyse gaat verder dan het maken van een momentopname. Dit onderzoek brengt niet
alleen de toestand van het topsportklimaat anno 2008 in kaart, maar gaat ook na hoe het zich
in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Welke maatregelen zijn genomen om het topsportklimaat te verbeteren? Welke investeringen zijn daarmee gemoeid geweest? Zijn de omstandigheden om topsport te beoefenen hierdoor gunstiger dan voorheen? En heeft dit ook geleid
tot meer succes?
Bovendien willen we de achtergrond hiervan analyseren. Welke organisaties hebben zich
gericht op de verbetering van het topsportklimaat? Vanuit welke filosofie, ideologie en strategie werken deze organisaties in de topsport, van wie hebben zij steun ontvangen en waarom?
Wat zijn hiervan de bedoelde en onbedoelde gevolgen geweest en wie hebben hiervan wel en
niet – of in meer en mindere mate – geprofiteerd?
Daarmee is dit onderzoek interessant voor iedereen die actief of beleidsmatig betrokken is
in de topsport, en voor allen die zich in de topsport en het topsportbeleid willen verdiepen. In
essentie gaat het over de vraag hoe en waarom Nederlandse sportorganisaties, met steun van
de overheid en het bedrijfsleven, bijdragen aan een verbetering van het topsportklimaat en wat
daarvan de sportieve en maatschappelijke effecten zijn. Op jacht naar goud gaat, kortom, over
de relatie tussen topsportbeleid, -klimaat en -succes en de betekenis hiervan.
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1.3 Opbouw boek
Het tweede hoofdstuk van deze uitgave beschrijft het theoretisch perspectief waarmee de ontwikkeling van de topsport en het topsportbeleid in dit boek wordt geanalyseerd.
Nadat in het derde hoofdstuk de onderzoeksmethoden zijn beschreven, vormt het zogenoemde pijlermodel uit de SPLISS-studie de structuur van de hoofdstukken 4 tot en met 11: de
topsportinvesteringen (hoofdstuk 4), de structuur en organisatie van het topsportbeleid (hoofdstuk 5), de (top)sportcultuur in Nederland (hoofdstuk 6), de talentenidentificatie en -ontwikkeling
(hoofdstuk 7), het leef- en sportklimaat van topsporters (hoofdstuk 8), het transitieproces van
topsporters die hun sportloopbaan beëindigen (hoofdstuk 9), het klimaat voor topcoaches (hoofdstuk 10) en
de media-aandacht (hoofdstuk 11).
De hoofdstukken 12 tot en met 14 gaan vervolgens
over de effecten en resultaten van het topsportbeleid.
Eerst komt in hoofdstuk 12 de vraag aan de orde welk
effect de beleidsinspanningen hebben gehad op de
beoordeling van het topsportklimaat door topsporters,
topcoaches en topsportcoördinatoren. Ook wordt in dit
hoofdstuk nagegaan waar de kracht en zwakte ligt van
het Nederlandse topsportklimaat en welke verbeterpunten er nog bestaan. Vervolgens gaat hoofdstuk 13 in op
de verschillen naar deelgroepen onder de topsporters.
Waarin verschillen de omstandigheden van de topsporters die tot de top drie of top acht van de wereld behoren in de sportsituatie van topsporters met een lagere
klassering? En welke verschillen zijn er tussen vrouwen
en mannen, tussen topsporters met een A- en B-status,
topsporters die olympische en niet-olympische disciplines beoefenen, en topsporters met en zonder handicap?
In hoofdstuk 14 volgt een analyse over de relatie tussen
de investeringen en beleidsinspanningen enerzijds en
de behaalde successen en maatschappelijke betekenis
daarvan anderzijds.
In het afsluitende vijftiende hoofdstuk worden conclusies getrokken en wordt de balans opgemaakt.

In essentie gaat
dit onderzoek over
de vraag hoe en
waarom Nederlandse
sportorganisaties, met
steun van overheid
en bedrijfsleven,
bijdragen aan een
verbetering van het
topsportklimaat,
en wat daarvan de
effecten zijn
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Theoretisch
perspectief

Hoofdstuk 2 Theoretisch perspectief

2.1 Dynamiek en ideologie van het topsportsysteem
In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een aantal theoretische perspectieven. Op het breedste niveau van analyse worden in dit onderzoek de uitgangspunten van de figuratiesociologie
toegepast. Deze algemene benadering wordt in dit boek verbonden met specifiekere benaderingen uit de beleids- en organisatietheorie.
De topsport wordt in deze uitgave beschouwd als een relatief autonome figuratie. Het begrip
figuratie is ontleend aan de sociologische theorie van Norbert Elias, en verwijst in dit geval naar
de wereldwijde kluwen van netwerken van individuen, groepen en organisaties die bij de topsport betrokken zijn. Al deze betrokkenen zijn op veelzijdige manieren en in uiteenlopende mate
onderling van elkaar afhankelijk. En hoewel zij die interdependenties slechts gedeeltelijk kunnen overzien, worden hun gedragingen, beoordelingen en gevoelens wel door die interdependenties beïnvloed.
Deze figuratie kent in twee opzichten een relatieve autonomie. Ten eerste wordt de topsport
gevormd door individuen die met bepaalde bedoelingen handelen, terwijl de structuur en cultuur van de topsport niet meer tot hun individuele bedoelingen kunnen worden herleid. Eén van
de implicaties hiervan is dat de topsport – zoals iedere figuratie – zich op langere termijn grotendeels ‘blind’ ontwikkelt, op een wijze die door geen van de betrokkenen precies zo is voorzien,
bedoeld of gepland (Elias 1970). Ten tweede kent de topsport een eigen dynamiek ten opzichte
van andere maatschappelijke figuraties. Heinilä heeft die dynamiek gekarakteriseerd als een
‘totaliseringsproces’ dat bestaat uit meerdere, elkaar versterkende ontwikkelingen, zoals een
verheviging van de internationale competitie, verabsolutering van succes, toenemende prestatie-eisen, toenemende overheidsbemoeienissen en een groeiende afhankelijkheid van het totale
systeem voor alle betrokkenen (Heinilä 1982; vgl. Kutsch & Wiswede 1981).
De topsport wordt gekenmerkt door een intrinsiek streven naar steeds betere prestaties in
vergelijking met vroegere en huidige concurrenten. Die trend is zo oud als de moderne sport
zelf. Nieuw is het versneld uitdijende complex van personen, groepen en organisaties rond de
topsporter, dat zich met uiteenlopende belangen en doelstellingen aan deze competitie heeft
verbonden. Die ontwikkeling heeft de intrinsieke trend naar ‘citius, altius, fortius’ krachtig versterkt en een “global sporting arms race” ontketend (Oakley & Green 2001) die sportorganisaties,
overheden en bedrijfsleven over de hele wereld opstuwt om het topsportsysteem te perfectioneren en hun investeringen in topsport te verhogen (Digel 1995).
De “mondiale medaillewedloop” (Van Bottenburg 2008a) beïnvloedt zowel de structuur als
de cultuur van de topsport. In vele landen is sprake van centralisatie van het topsportbeleid, een
toenemende staatsinterventie, het aanwenden van steeds meer hulpbronnen en het imiteren
en innoveren van prestatiebevorderende beleidsstrategieën. Die ontwikkelingen gaan gepaard
met een toenemende jacht op goud, waarin de topsporters steeds meer worden gewaardeerd
en beoordeeld op grond van kampioenschappen, titels en medailles. Dit kan ten koste gaan van
andere waarden, zoals het plezier in de sport, de voldoening van een groeiproces of een mooie
wedstrijd, de bekommering om de gezondheid op langere termijn of de maatschappelijke loopbaan na de topsportcarrière.
Peter Donnelly en in zijn navolging Alan Ingham, Melissa Chase en Joanne Butt hebben deze fixatie van het topsportsysteem getypeerd als ‘prolympisme’. Dit is een samenvoeging van twee dominante ideologieën: een extreme gerichtheid op olympisch succes
(olympisme) en het toekennen van een financiële beloning voor degenen die op het hoogste
niveau de competitie aangaan (professionalisering)(Donnelly 1996; Ingham, Chase & Butt
2002). Bruce Kidd gaat nog een stap verder en stelt dat de topsport wordt gekenmerkt door
een “philosophy of excellence” (Kidd 1988), met beloning voor gewenst gedrag (zoals premies voor succes) en bestraffing voor ongewenst gedrag (bijvoorbeeld inkomstenbeperking
bij uitblijvende prestaties). Het behoeft geen betoog dat dit een toenemende prestatiedruk
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met zich meebrengt die door alle betrokkenen in het topsportsysteem wordt gevoeld; de
topsporters zelf in het bijzonder.
Met behulp van een strategisch beleid en toenemende investeringen hebben sportorganisaties en overheden de condities voor de topsportbeoefening aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd
heeft de jacht naar goud geleid tot een aanscherping van het topsportregime; een term die hier
in navolging van Agnes Elling (zie het negende hoofdstuk van dit boek) wordt gehanteerd. Dit
regime oefent een toenemende druk uit op topsporters om zich te conformeren aan de eisen
die de topsport stelt en zich daarvoor opofferingen te getroosten. Ook nadat zij afscheid hebben genomen van hun actieve sportloopbaan, blijkt dit regime door te werken op het handelen,
voelen en denken van veel oud-topsporters, soms leidend tot wat bekend staat als ‘het zwarte
gat’ (zie hoofdstuk 9).
Een prototypisch voorbeeld van een (ver doorgevoerd) topsportregime was het staatsamateurisme in de Oostbloklanden. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was hun
sportsysteem volledig gericht op de productie van kampioenen, op basis van een aantal onderscheidende kenmerken: een systematische selectie van jonge kinderen; een autoritaire benadering van de training/coaching waarvoor optimale voorzieningen werden gecreëerd; ondersteuning
door een netwerk van specialisten met uiteenlopende specialisaties; prioriteitsstelling bij een
gelimiteerd aantal sporten, in het bijzonder de olympische, en een systematische toepassing
van doping (Hoberman 1993; Merkel 1999). Dit systeem stond in schril contrast met de meeste
westerse landen waar de olympische topsport gedurende deze decennia nog voornamelijk als
een hobby werd beoefend, de organisatie van het topsportbeleid nog gefragmenteerd was en
overheden zich hiervan grotendeels afzijdig hielden (Horne, Tomlinson & Whannel 1999).
Met het machtsverlies en de latere desintegratie van het Oostblok bleek het communistische topsportsysteem in de Oost-Europese landen niet langer te continueren. Westerse landen
herwonnen een deel van hun ‘marktaandeel’ tijdens de
Olympische Spelen (zie hoofdstuk 14) en namen en passent in hun concurrentiestrijd met elkaar en opkomende
Oost-Aziatische staten (in het bijzonder Japan, Zuid-Korea
en China) een aantal aspecten van het ooit zo verfoeide
communistische sportsysteem over: planmatige beleidsontwikkeling; maatschappelijke ondersteuning voor
topsporters; gespecialiseerde trainings- en wedstrijd
faciliteiten; talentontwikkelingssystemen; wetenschappelijke ondersteuning; prioritering van specifieke sporten
en een toenemende overheidsbetrokkenheid.
Opvallend is dat deze verandering juist in liberale,
Angelsaksische landen (Australië, Canada en het Verenigd
Koninkrijk) werd geïnitieerd en gerealiseerd door een activistische overheid. In deze landen werd een (semi-)overheidsorganisatie in het leven geroepen om het nieuwe
topsportbeleid te ontwikkelen en te implementeren. In
sociaaldemocratische verzorgingsstaten (zoals Zweden,
Noorwegen en Nederland) behield de overheid daarentegen lange tijd een grotere afstand. De
centralisatie van het topsportbeleid kreeg hier vorm en inhoud door de sportorganisaties op het
maatschappelijk middenveld, met de overheid in een bescheiden faciliterende rol (Albert 1991;
Augestad, Bergsgard & Hansen 2006; Esping-Andersen 1990; Green 2007; Oakley & Green
2001). Maar of nu de overheid dan wel de sportorganisaties hierin het initiatief namen en domineerden, in al deze landen ontwikkelde zich in de jaren tachtig en negentig een nauwe samenwerking tussen beide instituties, gedragen door een gedeelde visie op de waarden en betekenissen
van topsport en op de prioriteiten die in het topsportbeleid dienden te worden gesteld.
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Zoals Mick Green en Barrie Houlihan hebben laten zien voor Australië, Canada en het Verenigd
Koninkrijk, laat deze ontwikkeling zich goed analyseren met behulp van het advocacy coalition
framework (ACF)(Green & Houlihan 2005). Het ACF is ontwikkeld door de Amerikaanse beleidswetenschapper Paul Sabatier en is vooral gericht op het verklaren en begrijpen van beleidsveranderingsprocessen. Volgens het ACF laat de beleidsontwikkeling op een specifiek gebied zich
verklaren uit de totstandkoming van coalities van mensen in uiteenlopende posities, zowel bij de
overheid als in dominante maatschappelijke organisaties, die in hun probleemperceptie, basiswaarden en causale veronderstellingen naar elkaar toegroeien en vervolgens hun bestuurlijk en
beleidsmatig handelen over een langere periode – minstens een decennium – op elkaar afstemmen om gemeenschappelijke doelen te realiseren (Sabatier & Jenkins-Smith 1999, p. 136-138).
Deze coalities dwingen die beleidsontwikkeling niet af vanuit een monopoliepositie, maar doen
dit in concurrentie met andere coalities om publieke en politieke steun voor regelgeving, financiële middelen, personeelsinzet en zo meer.
Op sportgebied zijn in Nederland verschillende van deze coalities te onderscheiden, zoals de
coalitie die de relatie tussen sport en school wil versterken, de coalitie die het accent legt op versterking van de sportvereniging, de coalitie die inzet op de relatie tussen sport en gezondheid
en de coalitie die hoge prioriteit geeft aan topsport. De verschillende coalities kunnen niet gelijk
worden gesteld aan specifieke organisaties. Het complexe van de beleidsverandering is juist dat
dezelfde organisaties vaak in verschillende coalities actief zijn, en verschillende coalities in eenzelfde organisatie. De concurrentie om invloed en middelen vindt niet alleen tussen, maar ook
binnen organisaties plaats (Green & Houlihan 2005; Sabatier & Jenkins-Smith 1993; 1999).
Op jacht naar goud gaat niet in op de concurrentie tussen deze coalities, maar zoomt in op het
politieke subsysteem in Nederland dat zich primair richt op de topsport. Zoals ieder politiek subsys
teem wordt dit gekenmerkt door bepaalde kernwaarden
(deep core), politieke waarden (policy core) en overtuigingen over prioriteiten en causale verbanden (secondary
aspects). De kernwaarden in de topsportcoalitie betreffen algemene waarderingen voor competitie, prestaties
en succes. De politieke waarden bevatten de opvattingen van de coalitie over de belangrijkste prioriteiten in
het beleid en de groepen die in verhouding tot andere
meer aandacht verdienen. Waar de ‘volksgezondheids
coalitie’ prioriteit wil leggen bij bewegingsbevordering,
en de ‘welzijnscoalitie’ zal opteren voor de inzet van sport
ten behoeve van sociale integratie, zal de ‘topsportcoalitie’ primair pleiten voor regelgeving of budgetverruiming
ten behoeve van de topsport. De concrete maatregelen
die dergelijke coalities bepleiten, zijn veelal gebaseerd
op een gedeelde visie binnen de coalitie op de belangrijkste knelpunten en gewenste beleidsmaatregelen en
de maatschappelijke opbrengsten daarvan.
Zo deed zich in de jaren negentig in diverse landen
een versnelling in de professionalisering van het topsportbeleid voor. Het beleid werd systematischer en planmatiger. In eerste instantie richtte dit
beleid zich op de trainings- en wedstrijdaccommodaties en op de leefsituatie van de topsporters. Dit maakte feitelijk een einde aan de periode dat een topsporter als ‘amateur’ de top kon
halen. Toen de leefsituatie en trainingscondities voor de topsporters waren verbeterd, verschoof
de aandacht naar een systematische verbetering van het trainingsprogramma (via zgn. World
Class Performance Programmes), kwaliteitsverhoging van topcoaches en sportwetenschappelijke ondersteuning. Deze zijn recentelijk weer aangevuld met nieuwe aandachtsgebieden, in het
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bijzonder talentontwikkeling en de prioritering van sporttakken, terwijl de eerstvolgende professionaliseringsslag zich rond talentherkenning aftekent (De Bosscher, Bingham et al. 2008;
Houlihan & Green 2008).
Deze professionaliseringsslag in het topsportbeleid heeft volgens een figuratiesociologische
analyse van Mick Green en Ben Oakley een paradoxaal effect gehad. Het toenemende prestige
dat over de hele wereld wordt toegekend aan internationale sportsuccessen, heeft nationale
sportorganisaties en overheden in westerse landen gestimuleerd om hun organisatie en beleid
op topsportgebied te modelleren naar succesvolle systemen, in het bijzonder het Oost-Duitse
systeem. Als onbedoeld gevolg hiervan zijn hun topsportbeleid en -organisatie juist steeds meer
op elkaar gaan lijken (Green & Oakley 2001).
Vanuit een neo-institutioneel perspectief trekken Pål Augestad, Nils Asle Bergsgard en Atle
Hansen eenzelfde conclusie. Zij laten zien dat de concurrentie en interactie tussen nationale topsportbeleidsorganisaties heeft geresulteerd in wat Paul DiMaggio en Walter Powell “competitive isomorphism” hebben genoemd (Augestad, Bergsgard & Hansen 2006). In welke opzichten
zijn de topsportsystemen steeds meer gelijkvormig? In landen als Australië, Canada, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt het
topsportbeleid al meer dan een decennium gedomineerd door overheidsondersteuning met substantiële uitgaven aan topsport, veelal via de loterijen, gericht op state of the art topsportfaciliteiten, fulltime training door topsporters, specifieke aandacht voor toptraining en -coaching en
sportwetenschappelijke ondersteuning. Daarnaast is in al deze landen een op topsport gerichte
organisatiestructuur ontwikkeld, die wordt gedomineerd door strategische planning, prestatiedoelen, overheidsambities, accountability en een return on investment-benadering (De Bosscher,
Bingham et al. 2008; Digel, Burk & Fahrner 2007; Houlihan & Green 2008).

2.2 Kenmerken van een prestatiebevorderend beleidssysteem
In hun jacht naar goud bestuderen landen elkaar uitvoerig. Vertegenwoordigers van nationale
teams ‘bespioneren’ hun concurrenten tijdens trainingen en wedstrijden. Ook analyseren zij
de topsportorganisatie en het topsportbeleid van succesvolle landen buiten de toernooien om.
Wetenschappers dragen hiertoe eveneens bij via internationaal vergelijkend onderzoek en benchmark-studies en door toepassing van theorieën over performance management, public accountability en beleidsconcurrentie.
In dat onderzoek tracht men vooral te achterhalen
wat de succesbepalende factoren in de topsport zijn en
hoe die beleidsmatig zijn te beïnvloeden. In het werk
van het SPLISS-consortium (zie hoofdstuk 1), bestaande
uit onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, de
Sheffield Hallam University, UK Sport en de Universiteit
Utrecht, is getracht deze factoren in een onderling samenhangend verband te brengen. Dit is uitgewerkt in het
zogeheten SPLISS-model (zie met name De Bosscher
et al. 2006; De Bosscher, Bingham et al. 2008).
Volgens dit model worden topsportprestaties van landen bepaald door beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare
factoren. Op macroniveau zijn verschillende niet-beïnvloedbare factoren te onderscheiden die
een grote impact hebben op de kans dat een land meer of minder topsportsucces boekt. Diverse
studies hebben laten zien dat deze kans in sterke mate wordt bepaald door economische welvaart, bevolkingsomvang, geografische kenmerken, klimatologische omstandigheden, het politieke systeem van een land en de dominante religie (zie bijvoorbeeld Bernard & Busse 2000;
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Tabel 2.1 Lineaire regressieanalyse van medailleverdeling op de Olympische Spelen van Athene in 2004, met
macrosociale kenmerken als onafhankelijke variabelen en gewogen medaillewinst (goud=3, zilver=2, brons=1) als
afhankelijke variabele.

Coëfficient

T-waarde

Constante

-5.559**

LOG Bevolking

0.519**

-5.027
7.104

LOG BNP/capita

0.632**

5.837

LOG Bevolkingsdichtheid

-0.125

-1.809

Islamitisch

-0.001

-0.349

Protestants

0.010

0.992

1.065**

4.628

Communistisch
Aantal observaties
Aangepaste verklaarde variantie R2
Significantieniveau (**)

74
0.538
1%

Bron: De Bosscher 2007, p. 28.

Tabel 2.2 Multipele regressieanalyse voor gewogen medaillewinst (goud=3, zilver=2, brons=1) op de Olympische
Spelen van Athene in 2004.

Onafhankelijke
Afhankelijke variabele variabele

Coëfficiënten

T-waarde

Aangepaste R2

Ln (Populatie)

.193

Ln (Populatie) Ln
(BNP/cap)

.388

Athene 2004 Ln (Constante)
(medaillepunten)
Ln (Populatie)
Ln (BNP/cap)
Comm

-5.532

-5.405

.511

7.215

.669

6.534

1.068

4.620

.524

Bron: De Bosscher 2007, p. 28.

Van Bottenburg 2000; De Bosscher et al. 2006; Hoffmann, Lee & Ramasamy 2000; Kiviaho &
Mäkelä 1978; Levine 1974; Stamm & Lamprecht 2001). Dit geldt met name voor de bevolkingsomvang, de welvaart en het politieke systeem (namelijk de aan- of afwezigheid van een communistisch systeem). De meeste studies laten zien dat deze niet-beïnvloedbare macrofactoren
iets meer dan vijftig procent van de verdeling van olympische medailles over landen verklaren
(De Bosscher, De Knop & Heyndels 2003).
Uit het proefschrift van Veerle De Bosscher uit 2007 blijkt dat bevolkingsomvang, welvaart (in
termen van bruto nationaal product per hoofd van de bevolking) en de af/aanwezigheid van een
communistisch systeem de belangrijkste verklarende macrofactoren zijn voor de nationale succesverschillen tijdens de Olympische Spelen van Athene in 2004. Volgens een multipele regressieanalyse verklaarden deze factoren 52 procent van de medailleverdeling (zie tabellen 2.1 en 2.2).
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Een vergelijkbare analyse voor Salt Lake City in 2002
toonde aan dat de bevolkingsomvang van minder belang
is voor de verklaring van de medailleverdeling tijdens de
winterspelen. Wel bleken voor deze Spelen de welvaart
en in mindere mate het communistische systeem significante variabelen te zijn.
Door toepassing van deze analyse op de World Sport
Nations Index van UK Sport heeft De Bosscher vervolgens de analyse verbreed. In deze index zijn zowel
zomer- als wintersporten opgenomen en worden niet
alleen de prestaties tijdens Olympische Spelen meegerekend, maar ook die tijdens wereldkampioenschappen
en andere sportevenementen van wereldniveau (zoals de
Tour de France en Wimbledon). Uit deze analyse kwam
naar voren dat het bruto nationaal product per inwoner
de belangrijkste verklarende variabele was (28,2%), gevolgd door bevolkingsomvang (23,1%)
en communisme (6,6%). Gezamenlijk verklaarden deze variabelen 58 procent van de verdeling
van het sportsucces over de landen (in indexpunten)(De Bosscher 2007, p. 38-40).
Het sportbeleid heeft betrekkelijk weinig aan deze vaststelling. De genoemde macrofactoren zijn namelijk niet of nauwelijks beleidsmatig te beïnvloeden. Voor beleidsmakers is juist de
andere veertig à vijftig procent van belang die mogelijk wel beleidsmatig is te beïnvloeden. Uit
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Figuur 2.1 SPLISS-model van beïnvloedbare pijlers van het topsportsucces van landen.
OUTCOME

Pijler 10: Omgeving van
topsport: media & sponsoring

OUTPUT

INPUT

INPUT

Post-carrière
Atletische carrière

Pijler 9: Wetenschappelijk

onderzoek

Pijler 4: Prestatie

Pijler 8: (Inter)nationale

competitie

Pijler 7: Voorzieningen en

opleiding van coaches
Pijler 6:

Trainingsfaciliteiten

THROUGHPUT

Nationale sportfederaties

beter topsportklimaat

Pijler 5: Perfectie

Talentontwikkeling

Talentidentificatiesysteem

Georganiseerde sport (clubs)
Niet georganiseerde sportbeoefening en
lichamelijke opvoeding op school
INPUT

Bron: Bewerking van De Bosscher et al. 2006.
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empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat daartoe meer dan honderd (beïnvloedbare) succesbepalende factoren worden gerekend. In het SPLISS-model zijn deze beleidsmatig te beïnvloeden factoren gegroepeerd en zodoende teruggebracht tot tien prestatiebepalende pijlers.
Elke pijler betreft een beleidsonderdeel dat medebepalend wordt geacht voor de kans op internationaal sportsucces van een land. Figuur 2.1 toont een grafische weergave van dit model. De
piramidale vorm symboliseert de afvalrace onder sporters van talent tot kampioen in diverse stadia. In elk stadium heeft de atleet op diverse vlakken ondersteuning nodig. Door deze factoren
te beïnvloeden, trachten sportorganisaties en overheden het topsportklimaat in hun land te verbeteren en daarmee de kans op nationaal topsportsucces te vergroten (De Bosscher, Bingham
et al. 2008; vgl. Oakley & Green 2001).
Pijler 1: Financiële ondersteuning
Een verbetering van het topsportklimaat kost geld. Het SPLISS-model gaat er vanuit dat landen die meer – en efficiënter en effectiever – investeren dan hun concurrenten hun kans op
topsportsucces vergroten.
Pijler 2: Organisatie van het topsportbeleid
De kans op succes wordt verder vergroot door een organisatiestructuur met een duidelijke taakverdeling tussen verschillende actoren in de topsport en een goede coördinatie, afstemming
van middelen en onderlinge communicatie.
Pijler 3: Sport- en topsportcultuur
In een land waar meer kinderen vroegtijdig met sport en bewegen in aanraking komen, meer
mensen actief sporten en meer mensen aan wedstrijden en competities deelnemen, is de
kans groter dat talenten worden geïdentificeerd en zich kunnen ontplooien. In een land met een
topsportcultuur is er onder brede lagen van de bevolking, in het bedrijfsleven en bij de media
bovendien belangstelling voor topsport. Dit heeft tot gevolg dat er draagvlak is voor ondersteuning van de topsport.
Pijler 4: Talentidentificatie- en talentontwikkelingssysteem
Een goed talentidentificatiesysteem draagt ertoe bij dat jonge mensen optimale kansen krijgen
om hun talent in de vele takken van sport te ontdekken en te ontplooien. Na de talentidentificatie volgt over het algemeen een periode van circa tien jaar van training en competitie waarin
het talent zich ontwikkelt tot topsporter. In deze fase bepalen goede voorwaarden voor talentontwikkeling mede de kans op doorstroming naar de wereldtop.
Pijler 5: Atletische carrière en post-carrière
Een deel van de talenten haalt de internationale top. De kans dat zij in de topsport internationale
successen gaan boeken, neemt toe naarmate zij zich maximaal op topsport kunnen toeleggen.
Dat vraagt om specifieke voorzieningen, faciliteiten en begeleiding. Deze condities moeten er
ook voor zorgen dat de topsporters een balans kunnen vinden tussen enerzijds de hoge eisen
die de topsport stelt en anderzijds hun sociale leven, het onderwijs dat zij volgen en de voor
bereidingen op het leven na hun topsportcarrière.
Pijler 6: Trainingsfaciliteiten
De topsporter kan alleen een optimaal trainingsprogramma volgen als daarvoor ook voldoende
trainingsfaciliteiten aanwezig zijn, met voor topsport geschikte accommodaties en materialen.

Op jacht naar goud

Pijler 7: Voorzieningen en opleiding van trainers
Op alle niveaus is zowel de kwaliteit als de kwantiteit van topcoaches van belang. Sportbeoefening
op topniveau vraagt om topcoaches van topniveau. De kans op succes kan worden vergroot door
het creëren van goede opleidingsmogelijkheden, werkomstandigheden en toekomstperspectieven voor topcoaches, zodat zij zich volledig kunnen inzetten voor toptalenten en topsporters
en zich kunnen meten met de beste internationale vakgenoten.
Pijler 8: (Inter)nationale competitie
De kans op internationaal topsportsucces is groter naarmate de nationale competitie in eigen
land van internationaal niveau is, er regelmatig internationale topsportevenementen in eigen
land worden georganiseerd en als de mogelijkheden voor topsporters worden verbeterd om
aan internationale wedstrijden en competities deel te nemen.
Pijler 9: Research & development
Topsport vraagt in toenemende mate om research & development. Dit betreft kennisontwikkeling op uiteenlopende gebieden, variërend van materialen, voeding, lucht- en waterweerstand, technische analyses, medische zaken, talentidentificatie, beleidseffectiviteit en
concurrentieanalyses.
Pijler 10: Media en sponsoring
Het bedrijfsleven is altijd betrokken geweest bij de mediasport. Sporten die vanouds veel mediaaandacht trekken, zoals voetbal, wielrennen, tennis en golf, hebben een vroege commercialisering en professionalisering gekend. De laatste decennia is de media-aandacht voor de topsport
in omvang toegenomen, waardoor ook andere sporten, zoals schaatsen, volleybal en hockey,
meer belangstelling van sponsors hebben gewekt. Omdat deze pijler minder direct is te beïnvloeden, is deze in het oorspronkelijke SPLISS-model als omgevingsvariabele buiten het model
gehouden (De Bosscher et al. 2006). Niettemin kan ook goed worden beargumenteerd dat deze
pijler door het beleid kan worden beïnvloed, zoals de vorming en exploitatie van het Nederlands
Olympisch Team en het beleid van onder meer de volleybalbond en de hockeybond in de afgelopen decennia bewijzen.
De tien prestatiebepalende pijlers van het sportbeleid betreffen de beleidsmiddelen die in sport
en topsport worden geïnvesteerd (input) en de beleidsactiviteiten die met die middelen zijn verricht (throughput). Het doel van deze beleidsactiviteiten is het topsportklimaat in eigen land dusdanig te beïnvloeden, dat de internationale concurrentiepositie wordt verbeterd (output), terwijl
deze verbetering weer een middel is om de achterliggende beleidsambities en -doelstellingen
te realiseren (outcome). Deze ambities en doelstellingen liggen zowel op sportief vlak (topsportsucces) als op maatschappelijk gebied (sociale binding, nationale trots en internationaal prestige)(Van Bottenburg 2008b).
Het onderscheid tussen output en outcome is belangrijk voor een analyse van de effectiviteit en efficiëntie van het topsportbeleid. Het beleid beoogt het topsportklimaat en daarmee de
internationale concurrentiepositie te verbeteren (output). Of die verbetering vervolgens ook leidt
tot de gewenste outcome is een vraag die los hiervan moet worden geanalyseerd. Het behalen
van nationaal topsportsucces (een belangrijke ambitie van de sportorganisaties), sociale binding, nationale trots en internationaal prestige (het onderliggende doel van de rijksoverheid) is
immers tevens afhankelijk van vele andere factoren.
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2.3 Betekenis voor de analyse
Op basis van het hiervoor geschetste theoretische perspectief kunnen de aandachtspunten in
dit onderzoek worden aangescherpt.
Het SPLISS-model in paragraaf 2.2 gaat er vanuit dat een land dat in vergelijking met andere,
concurrerende landen meer investeert op topsportgebied (input) en een effectieve verbetering
realiseert op het gebied van de tien beleidspijlers (throughput), haar internationale concurrentiepositie ziet verbeteren (output) en een grotere kans maakt op een verhoging van haar internationale topsportsucces en de maatschappelijke betekenis die daarvan uitgaat (outcome).
Het perspectief op de dynamiek van topsport dat in paragraaf 2.1 is ontvouwd, stelt dat een
dergelijk topsportbeleid het product is van een coalitie van beleidsorganisaties die de interventies in het topsportklimaat en topsportsysteem hebben afgedwongen in concurrentie met coalities die zich sterk maken voor andere beleidsdoelen. Bovendien komt hieruit naar voren dat het
topsportbeleid voor alle betrokkenen ook allerlei (bedoelde en onbedoelde) neveneffecten heeft,
zoals een toenemende overheidsbemoeienis, prestatiedruk en systeemafhankelijkheid.
Met deze benaderingen als interpretatiekader en zoekschema wordt in de volgende hoofdstukken nagegaan hoe Nederland in de afgelopen tien jaar in de mondiale medaillewedloop
heeft geopereerd, op welke wijze een coalitie van sportorganisaties, overheden en bedrijfsleven getracht heeft het topsportklimaat te verbeteren, of de tot stand gebrachte veranderingen
als een verbetering van het topsportklimaat worden ervaren, of deze veranderingen hebben
geleid tot meer topsportsucces, welke effecten daarvan zijn uitgegaan op het topsportregime
in ons land en welke bedoelde en mogelijke ook onbedoelde gevolgen die veranderingen hebben gehad voor topsporters, topcoaches en andere betrokkenen in de topsportwereld.
Het SPLISS-model fungeert daarbij tevens als ordeningskader: de analyse vindt vanaf het
vierde hoofdstuk per beleidspijler plaats. Voorafgaand aan die analyse geeft het derde hoofdstuk inzicht in de gevolgde methodologie.
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De methodologie van dit onderzoek is in 1998 ontwikkeld (Van Bottenburg 2000) en in de afgelopen tien jaar uitgewerkt op grond van een verdere verdieping van het onderliggende theoretische
model (De Bosscher 2007). Om het topsportklimaat te meten en te evalueren ten opzichte van
het verleden of de situatie in andere landen, zijn voor iedere pijler uit het SPLISS-model diverse
beoordelingscriteria opgesteld (De Bosscher, Bingham et al. 2008). Voor deze beoordeling is
informatie verzameld via beleidsmonitoring (zie paragraaf 3.1), enquêtes onder topsporters, topcoaches, topsportcoördinatoren en oud-topsporters (zie paragraaf 3.2), interviews onder oudtopsporters, en een enquête onder een representatief deel van de Nederlandse bevolking (zie
paragraaf 3.4). Om de effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde topsportbeleid te evalueren,
is bovendien een analyse gemaakt van de beleidsdoelstellingen en beleidseffecten, waaronder de ontwikkeling van het prestatieniveau van de Nederlandse topsporters en het gevoel van
nationale verbondenheid, nationale trots en internationaal prestige (zie paragraaf 3.5).

Tabel 3.1 Schematisch overzicht van gehanteerde onderzoeksmethoden ten behoeve van de drie
topsportklimaatmetingen in 1998, 2002 en 2008.

1998

2002

2008

0-meting

1-meting

2-meting

Documentenanalyse

x

x

x

Dataverzameling topsportinvesteringen

x

x

x

Interviews beleidsmakers

x

Interviews topsporters

x

Interviews topcoaches

x

Interviews topsportcoördinatoren

x

Interviews oud-topsporters

x

Enquête topsporters

x

x

x

Enquête topcoaches

x

x

x

Enquête topsportcoördinatoren

x

x

x

Bevolkingsenquête

x

x*

x

Dataverzameling topsportprestaties

x

x

x

Enquête oud-topsporters

x

* Uitgevoerd in 2005 (zie paragraaf 3.6).

3.1 Monitoring topsportbeleid
Op het gebied van het topsportbeleid startte dit onderzoek feitelijk in 1995 (Van Bottenburg,
Van Rossum & Van Staveren 1995). Sindsdien zijn ontwikkelingen in het topsportbeleid consequent bijgehouden door veelvuldige persoonlijke contacten en gesprekken met sleutelfiguren
en ondersteunende medewerkers van de belangrijkste beleidsorganisaties (Ministerie van VWS,
NOC*NSF, sportbonden, Atletencommissie, en dergelijke) en door bestudering van vele openbare en interne documenten. Ook zijn specifieke gegevens verzameld om de relatie tussen de
beleidsmiddelen (topsportuitgaven van overheden, NOC*NSF en sportbonden), beleidsactiviteiten en beleidsprestaties en beleidseffecten (zoals het succes van Nederlandse topsporters) in
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kaart te brengen (Van Bottenburg 2000; Van Bottenburg, Roques & Smit 2003; Van Bottenburg
et al. 2006; Van Bottenburg 2008b).

3.2 Topsportklimaatenquêtes
Net als in de 0-meting van 1998 en de 1-meting van 2002, is in de 2-meting van 2008 een reeks
vragen voorgelegd aan topsporters en topcoaches en de topsportcoördinatoren die werkzaam
zijn bij sportbonden.5 Deze vragen zijn afgeleid van het gehanteerde theoretische model, dat is
opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en proefenquêtes (Van Bottenburg
2000; De Bosscher et al. 2006; De Bosscher 2007).
Om een aantal redenen zijn de vragenlijsten in de loop der tijd aangepast waardoor slechts
voor een deel van de enquête vergelijking in de tijd mogelijk is. Ten eerste leidde de internationale benchmark tot een verdieping van het theoretisch model met gevolgen voor de benodigde
informatie. Ten tweede vroeg het streven naar een internationale standaard om aanpassingen.
En ten derde hebben beleidsontwikkelingen nieuwe vragen opgeroepen.
Vragenlijsten 2-meting
De vragenlijsten die in de 2-meting zijn ingezet, waren omvangrijk, met honderd vragen voor
topsporters, 58 vragen voor oud-topsporters, 78 vragen voor topcoaches en 58 vragen voor
topsportcoördinatoren.
De vragen die aan de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren werden gesteld,
waren – in lijn met het besproken SPLISS-model – verdeeld over een aantal gemeenschappelijke thema’s: talentontwikkeling; trainings- en wedstrijdplanning; topsportbegeleiding en -ondersteuning; de organisatorische omgeving; de media-aandacht; de sociaaleconomische situatie;
sociale achtergrondvariabelen en algehele beoordelingsvragen over het topsportklimaat. Ieder
vragenblok werd afgesloten met een open vraag naar knel- en verbeterpunten op het betreffende gebied.
In aanvulling hierop kregen de topsporters vragen
voorgelegd over hun sportachtergrond, -niveau en
-ambitie. Aan de oud-topsporters werden vragen voorgelegd over de ondersteuning die zij kregen van ouders/
partners, school en werk en over de maatschappelijke
transitie na het beëindigen van de sportloopbaan. De
topcoaches legden we extra vragen voor over hun
loopbaan(perspectieven). Alle responsgroepen vroegen we ten slotte naar de sterkste en zwakste punten
van het topsportbeleid in Nederland.
De informatie uit de enquêtes maakt een beoordeling mogelijk van de werking van het topsportsysteem
en de tien pijlers van het topsportklimaat in Nederland.
De antwoorden op de open vragen zijn in de vorm van
citaten in dit boek verwerkt. De citaten van oud-topsporters zijn gebaseerd op aanvullende interviews.

Een sporter geldt als
topsporter als hij of zij
internationaal op het
hoogste seniorenniveau
meedoet binnen
een erkend
topsportonderdeel

Responsgroepen
De vragenlijsten zijn in de vorm van een internetenquête aan topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren beschikbaar gesteld. De oud-topsporters ontvingen een schriftelijke vragenlijst. In de afbakening van het begrip topsporter is de definitie gehanteerd die in de landelijke
regelingen vigeert. Toen eind jaren tachtig voor het eerst in Nederland een specifiek topsport-
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beleid tot ontwikkeling kwam, werd zorgvuldig gedefinieerd wie tot de categorie topsporter
behoorde en dus aanspraak zou mogen maken op de voorzieningen die voor deze categorie tot
ontwikkeling zouden worden gebracht. Daarbij zijn verschillende statusniveaus onderscheiden
(NOC*NSF 1993; Van Staveren 1993; Van Staveren & Das 1990). Sindsdien zijn deze status
niveaus een aantal malen aangescherpt.
Tegenwoordig geldt een sporter als topsporter als hij of zij “internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK’s, WK’s en Olympische Spelen) meedoet binnen een erkend topsport
programma”.6 Topsporters die in hun tak van sport bij de beste acht van de wereld behoren,
krijgen in het betreffende jaar een A-status. In lijn met de gedachte om de beschikbare middelen meer te concentreren op sporten en sporters die bijdragen aan de toptiendoelstelling, maar
ook om de kosten van het ondersteuningspakket in de hand te houden, zijn de criteria voor de
B-status in 2005 verzwaard. Was aanvankelijk plaatsing voor Europese kampioenschappen voldoende, tegenwoordig is deze status alleen weggelegd voor degenen die zich scharen bij de beste
zestien van de wereld. Nieuw is bovendien de status van High Potential (HP). Deze kan worden
verleend aan sporters met een uitzonderlijk perspectief op snelle aansluiting bij de wereldtop
en vervangt de eerdere, ruimere statuscategorie voor jonge talenten. Het betreft een selecte
groep, in april 2008 bestaande uit 26 toptalenten. Maar die groep komt wel in aanmerking voor
een uitgebreider voorzieningenpakket, waaronder de stipendiumregeling.
Vanwege deze beleidsmatige aanpassingen is het totaal aantal erkende topsporters in Nederland
afgenomen (zie tabel 3.2). Hierdoor is ook de verhouding tussen topsporters met een A-status
en een B-status veranderd. Maakten de A-topsporters in 2002 nog 38 procent van het totaal
aantal erkende topsporters uit; in 2007 was dit 63 procent. Deze verandering heeft ook methodologische consequenties voor de vergelijking van drie verrichte topsportklimaatmetingen.

Tabel 3.2 Ontwikkeling van het aantal erkende topsporters in Nederland, uitgesplitst naar status, 2002-2008.

Jaar

A-status

2002

456

B-status
742

HP-status
0

Totaal

2003

464

732

0

1.196

2004

505

663

0

1.168

2005

518

437

6

961

2006

511

308

20

839

2007

525

286

25

836

2008

509

266

26

801

1.198

Bron: Berekening van gemiddelden per jaar (met uitzondering van 2008) op basis van gegevens aangeleverd door NOC*NSF.
7

Eind 2007 bezaten 858 topsporters een A-, B- of HP-status. Van hen ontvingen 35 topsporters
geen uitnodiging om aan de enquête deel te nemen, vanwege een onbekend of onjuist e-mailadres, dan wel vanwege een geweigerde ontvangst door de e-mailserver. Aan 823 werd wel
een succesvolle e-mail verstuurd met een uitnodiging om aan de topsportklimaatenquête deel te
nemen. Op grond van de bestanden van het Olympisch Coach Platform en het Nationaal Coach
Platform ontvingen 133 topcoaches eenzelfde uitnodiging. Verder kregen de topsportcoördinatoren van alle zestig topsportbonden de vraag voorgelegd eveneens een topsportklimaaten-
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quête in te vullen. Voor het benaderen van de oud-topsporters werd gebruikgemaakt van het
bestand van topsporters die tussen 2001 en 2003 een A- en B-status hadden.
Zoals tabel 3.3 laat zien, was de respons onder topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren met 35 tot 40 procent bevredigend. De respons onder oud-topsporters bleef hierbij met
22 procent achter. Dit lagere responspercentage is vooral te wijten aan een verouderd adressenbestand van voormalige topsporters, waarmee noodzakelijkerwijs moest worden gewerkt.
Veel uitnodigingen om aan de enquête deel te nemen, zijn niet aangekomen.

Tabel 3.3 Respons op de topsportklimaatenquêtes van 2008 naar vier doelgroepen.

Aantal succesvol
verstuurde e-mails
met link naar
internetenquête

Aantal ingevulde
enquêtes dat volledig
kon worden verwerkt

Topsporters

823

305

37

Topcoaches

133

46

35

Responspercentage

Topsportcoördinatoren

60

24

40

Oud-topsporters*

871

188

22

* De enquête onder de oud-topsporters werd niet digitaal maar schriftelijk afgenomen.
Bron: Topsportklimaatenquête 2008.
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Responsanalyse
Om de betekenis van de respons te bepalen, is de responsgroep van topsporters in tabel 3.4 op
enkele kenmerken vergeleken met de totale groep van topsporters met een A-, B- en HP-status.
Hieruit komt naar voren dat de responsgroep in diverse opzichten een prima afspiegeling vormt
van de totale groep topsporters. Wel zijn topsporters met een handicap in de responsgroep oververtegenwoordigd. In mindere mate bevat de responsgroep naar verhouding ook meer teamsporters en minder solosporters dan de totale groep. Waar relevant wordt in de analyse met
deze twee afwijkingen rekening gehouden, door na te gaan of de resultaten afwijken wanneer
op deze onevenwichtigheden in de responsgroep wordt gecontroleerd (zie tabel 3.4).
Voor de oud-topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren is een dergelijke responsanalyse niet goed mogelijk, omdat onvoldoende gegevens bekend zijn van de totale steekproefgroep. Wel kunnen de responsgroepen van topcoaches en topsportcoördinatoren op een
aantal kenmerken worden vergeleken met die van de topsporters en met de eerdere metingen (zie tabel 3.5).
Hieruit blijkt dat de responsgroep van topcoaches in de 2-meting redelijk overeenkomt met
de eerdere metingen. Net als bij de topsporters, zijn topcoaches die topsporters met een beperking onder hun hoede hebben in de responsgroep oververtegenwoordigd. Onder de responsgroep van topsportcoördinatoren is – net als bij de topsporters – de solosport in de 2-meting
ondervertegenwoordigd.
Op basis van de net besproken analyse, kan worden geconcludeerd dat de responsgroepen
– met enige kanttekeningen – een goede afspiegeling vormen van de totale groepen waarover
dit onderzoek uitspraken wil doen. Gezien de beperktere aantallen onder topcoaches (46 van
de 133) en topsportcoördinatoren (24 van de 60) moeten we voorzichtig zijn met generalisaties
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Tabel 3.4 Vergelijking van de responsgroep topsporters en de totale groep sporters met topsportstatus
(d.d. november 2007) naar verschillende kenmerken, absoluut en relatief.

Totale groep topsporters
met A-, B- en HP-status

Responsgroep

Bruto

%

Netto

%

502

58

163

53

Vrouw

357

42

142

47

Topsporters zonder handicap

790

92

235

77

Man

Topsporters met handicap

69

8

70

23

A-status

584

68

202

66
30

B-status

246

29

91

HP-status

29

3

12

4

Kleine bond (<20.000 leden)

205

24

63

21

Middelgrote bond (20.000-80.00 leden)

325

38

107

35

Grote bond (>80.000 leden)

329

38

130

43

Solo sport

451

53

132

43

Duosport

159

19

64

21

Teamsport

249

29

109

36

Olympisch

637

74

219

72

Niet-olympisch

222

26

86

28

Totaalbestand

859

305

Tabel 3.5 Responsverdeling van topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren in de 0-, 1- en 2-meting en oudtopsporters in de 2-meting, naar verschillende kenmerken, in procenten per kenmerk.

19%

0%

4%

54%

57%

53%

2-meting

39%

2-meting

47%

30%

1-meting

66%

57%

Man

0-meting

43%

38%

2-meting

42%

B-status

1-meting

A-status
HP-/C-status

0-meting

Oudtop
sporters

2-meting

Topsportcoördinatoren

1-meting

Topcoaches

0-meting

Topsporters

14%
94%

84%

91%

50%

Vrouw

46%

43%

47%

6%

16%

9%

Olympisch

76%

72%

72%

65%

79%

74%

68%

61%

75%

50%
78%

Niet-olympisch

24%

28%

28%

35%

21%

26%

32%

39%

25%

22%

Solo/duosport

74%

75%

64%

68%

76%

74%

65%

71%

57%

67%

Teamsport

26%

25%

36%

32%

24%

26%

35%

30%

43%

33%

Gehandicaptensport

6%

6%

23%

1%

0%

18%

11%

Valide sport

94%

94%

77%

99%

100%

82%

89%

Totaal (N=) 302
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421

305

95

62

46

31

28

24

188

voor deze twee groepen. Voor de topsporters hoeven we
minder terughoudend te zijn met het generaliseren van
de bevindingen, mits rekening wordt gehouden met de
oververtegenwoordiging van topsporters met een handicap in de responsgroep, en in mindere mate met die
van teamsporters.
Op de oververtegenwoordiging van topsporters met
een handicap moet met name worden gecontroleerd bij
vergelijking tussen de drie topsportklimaatmetingen die
in 1998, 2002 en 2008 zijn verricht. Dat geldt ook voor
de veranderde verhouding tussen het aantal topsporters met een A- en B-status. In de responsgroep van
2008 zijn de A- en B-sporters op vrijwel gelijke wijze
verdeeld als in de totale groep van erkende topsporters.
Toch hebben de A-topsporters in 2008, vergeleken met
1998 en 2002, een zwaarder gewicht gekregen doordat
– zoals eerder aan de orde kwam – het percentage topsporters met een A-status op het totaal aantal erkende
topsporters sinds de 1-meting is toegenomen van 38
naar 63 procent.
Om op beide onevenwichtigheden te controleren, zal de vergelijking tussen de drie metingen
worden beperkt tot de niet-gehandicapte topsporters met een A-status en zal voor de meting
van 2008 – waar nodig – apart melding worden gemaakt van eventuele verschillen tussen de
gehandicapte en niet-gehandicapte topsporters.8
Bij de vergelijking van mannen en vrouwen zal voorts rekening worden gehouden met de oververtegenwoordiging van vrouwen onder topsporters met een A-status en – in mindere mate –
onder topsporters die een olympische sport beoefenen (zie tabel 3.6).

Topsporters die in
hun tak van sport
bij de beste acht van
de wereld behoren,
krijgen een A-status;
topsporters die zich
scharen bij de beste
zestien, ontvangen een
B-status

Met een vertegenwoordiging in de steekproef van topsporters uit meer dan veertig takken van
sport en meer dan honderd disciplines, kunnen geen uitspraken worden gedaan over de situatie van afzonderlijke sporten en sportdisciplines.

Tabel 3.6 Man-vrouwverdeling onder de topsporters in de responsgroep naar type sport en status (in %).

Man

Vrouw

Olympisch

69

75

Niet-olympisch

31

25

A-status

56

78

B-status

39

19

HP-status

4

4

Gehandicaptensport

23

23

Niet-gehandicaptensport

77

778
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3.3 Profiel van de responsgroepen
3.3.1 Topsporters
Leeftijd en geslacht
De 859 topsporters die eind 2007 een A- of B-status hadden, behoorden allen tot de beste zestien van de wereld, behoudens 29 jonge topsporters met een High Potential (HP)-status. De
totale groep topsporters bestond uit 502 mannen en 357 vrouwen. De leeftijdsverdeling van de
volledige groep is onbekend. De geënquêteerde topsporters varieerden in leeftijd van 15 jaar
(dammer) tot 62 jaar (bridger), met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar. Twee derde van de topsporters was ten tijde van de enquête tussen de 18 en 29 jaar oud.
Opleiding
Ondanks de spanning tussen de eisen die de topsport stelt tijdens de opleidingsperiode van
jongeren, hebben topsporters over het geheel genomen een hogere opleiding voltooid dan de
totale Nederlandse bevolking: 36 procent van de topsporters voltooide een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs tegenover 25 procent van de Nederlandse beroepsbevolking van 15-64 jaar. Dit heeft vermoedelijk te maken met andere afwijkende sociale kenmerken
van de groep topsporters: een lagere gemiddelde leeftijd, een lager percentage allochtonen en
een hoger sociaal milieu naar opleiding en beroep van hun ouders. De hogere opleiding komt
overeen met eerder onderzoek in Duitsland en Frankrijk (Gebauer et al. 1999).
Zestig procent van de topsporters heeft een opleiding gevolgd in een economische/administratieve/commerciële (31%), technische (18%) of sportieve (11%) richting. Opleidingen in verzorging (6%), een sociaal-culturele (4%) en bestuurlijk/juridische richting (3%) en op het gebied
van letteren/kunst/filosofie/theologie (3%) komen naar verhouding weinig voor. In 1998 waren
deze verhoudingen min of meer vergelijkbaar.
Een derde van de topsporters combineert de beoefening van topsport met het volgen van
onderwijs (waarvan 68% hoger onderwijs). Gemiddeld studeren zij 20 uur per week. Hoofdstuk 8
over talentontwikkeling gaat verder in op de eisen en problemen van het combineren van onderwijs en topsport.

44 procent van de
topsporters combineert
topsport met (voltijds
of deeltijds) werk

Beroep
Een kwart van de topsporters beoefent de topsport
voltijds. De anderen combineren topsport met studie,
werk, huishouden, ofwel een combinatie van deze activiteiten. In totaal geeft 44 procent van de topsporters
aan de topsport te combineren met voltijds of deeltijds
werk, waaraan zij gemiddeld 28 uur per week besteden.
Hoofdstukken 7 en 8 gaan verder op de eisen en problemen van deze combinatie in.

Sportachtergrond
Twee derde van de topsporters beoefende in hun jeugd twee of meer sporten op regelmatige
of intensieve wijze. Gemiddeld startten de topsporters op 11,8-jarige leeftijd met de sport die
zij momenteel op topniveau beoefenen. De gemiddelde leeftijd waarop zij besloten zich volledig te richten op deze sport, ligt op 17,5 jaar. Voor een kwart van de topsporters lag dit moment
voor de twaalfde verjaardag; voor de helft voor de zestiende verjaardag.
De huidige topsporters blijken in hun sportkeuze in sterke mate te zijn geïnspireerd door
hun ouders. In totaal ontwikkelde 33 procent van de topsporters zich in een sport die – op welk
niveau dan ook – eveneens werd beoefend door hun vader, moeder of beide ouders. De vader
was voor 25 procent van de topsporters het lichtend voorbeeld; de moeder voor 18 procent van
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de topsporters. Eén op de elf topsporters geeft aan dat zowel de vader als de moeder de sport
beoefende waarin hij of zij uitblinkt.
Van alle sporten geldt deze invloed van ouder op kind verreweg het sterkst voor volleybal,
op afstand gevolgd door achtereenvolgens hockey, honkbal/softbal, waterpolo, judo, zeilen en
squash. Van de 28 topvolleyballers in de responsgroep (inclusief beachvolleybal en zitvolleybal)
hadden negentien (68%) een vader of moeder die eveneens volleybal beoefende. Voor zeven
van hen (25%) gold dat beide ouders volleybalden.
3.3.2 Oud-topsporters
In totaal zijn 188 vragenlijsten verzameld onder oud-topsporters die tussen 2001 en 2004 een
X-status hadden bij NOC*NSF, wat betekende dat ze hun A, B, of C/HP-status waren kwijtgeraakt. Meer dan een derde van de ondervraagde oud-topsporters bereikte ooit een topdriepositie op een wereldkampioenschap of Olympische Spelen.
Leeftijd en geslacht
De geënquêteerde groep bestaat uit evenveel mannen als
vrouwen, in leeftijd variërend van 22 tot 62 jaar. De helft
van de respondenten was op het moment van afname
van de vragenlijst tussen de 31 en 40 jaar. De leeftijdsverdeling verschilt echter tussen mannen en vrouwen.
Waar in totaal een kwart jonger is dan 31 jaar, geldt
dat voor 35 procent van de ondervraagde vrouwelijke
en voor 13 procent van de mannelijke oud-topsporters.
En onder de mannen zijn meer 40-plussers (33%) dan
onder de vrouwen (19%). De jongere leeftijd van vrouwelijke oud-topsporters komt mede voort uit de aard van
de beoefende takken van sport, zoals ritmische gymnastiek en turnen.

De helft van de oudtopsporters stopte
tussen het 26ste en 35ste
levensjaar met topsport
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Relatie en gezin
Het aangaan van een stabiele liefdesrelatie tijdens een topsportcarrière is niet altijd gemakkelijk.
Niettemin woont meer dan driekwart van de oud-topsporters op het moment van ondervraging
samen, de meesten met kind(eren). Daarvan heeft bijna een op de drie zijn/haar partner binnen
de sport ontmoet, veelal een topsporter of trainer binnen dezelfde tak van sport. Dit is mede een
gevolg van het relatief eenzijdige sociale netwerk waarin veel (oud-)topsporters verkeren.
Opleiding
De meeste oud-topsporters (38%) hebben hoger onderwijs gevolgd (hbo of universiteit); een
kwart bezit een mbo-diploma. Het percentage dat een hogere opleiding voltooide, ligt hoger dan
onder actieve topsporters (36%), wat overeenkomt met een relatief grote groep studerende topsporters. Vrouwelijke oud-topsporters zijn gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen. Een op de
vijf oud-topsporters volgde een sportgerichte opleiding op mbo-, hbo- of universitair niveau.
Beroep en inkomen
Vrijwel alle oud-topsporters hebben een betaalde baan (90%); enkelen combineren deze met
een mbo- of hbo-opleiding. Vier procent is huisman of -vrouw en drie procent volgt een opleiding. Vijf personen zijn arbeidsongeschikt of werkloos.
Een op de vier oud-topsporters is werkzaam in de (top)sport, vooral als trainer/coach of als
zelfstandig ondernemer. Zes van de tien sporters werkten ook tijdens hun actieve sportloopbaan, een op de drie zelfs fulltime. Dat deden ze voornamelijk om rond te kunnen komen.
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Oud-topsporters zijn geen grootverdieners, zeker niet gezien hun relatief hoge opleidingsniveau.
De helft van de 25-45-jarige oud-topsporters heeft een inkomen van minder dan tweeduizend
euro netto per maand; evenveel als 25-45-jarige Nederlanders gemiddeld verdienen. Een verklaring kan gezocht worden in het relatief grote aandeel parttime werkende vrouwen, maar bijvoorbeeld ook in de relatief late arbeidsmarkttoetreding en geringe doorstromingsmogelijkheden
in de sport. Daar wordt in hoofdstuk 9 verder op ingegaan.
Topsportloopbaan
Zestien procent van de oud-topsporters trainde al voor het dertiende levensjaar meer dan tien
uur per week. De gemiddelde leeftijd waarop zij deze trainingsintensiteit bereikten, is 17,5 jaar.
Twee derde van de sporters genoot één tot vijf jaar een topsporterstatus bij NOC*NSF, gemiddeld tussen hun 23ste en 28ste jaar. De zelfdefiniëring als topsporter duurde langer, gemiddeld
zo’n acht jaar tussen het 20ste en 29ste levensjaar. Een op de vijf sporters identificeerde zichzelf
al voor het zestiende levensjaar als topsporter en veertig procent deed dat voor het negentiende
levensjaar. De gemiddelde leeftijd waarop men zichzelf als topsporter ging beschouwen, ligt
op twintig jaar; bijna drie jaar nadat men meer dan tien uur per week was gaan trainen. Hierbij
gaat het vooral om een toenemende prioritering van topsport ten koste van ander levenszaken
in combinatie met aansprekende resultaten op internationale kampioenschappen. De prestaties
gelden als voorwaarde voor het verkrijgen van een officieel erkende topsportstatus. Deze status werd gemiddeld op 23-jarige leeftijd, drie jaar na zelfdefiniëring, ‘uitbetaald’.
Zestien procent stopte voor het 21ste levensjaar met topsport, vijftig procent stopte tussen
het 26ste en 35ste levensjaar; 36 procent stopte na het 35ste levensjaar. Overeenkomstig de huidige leeftijd van de respondenten, stopten meer vrouwen (22%) dan mannen (10%) voordat ze
21 waren. Vooral mannen (43%) waren nog na hun 35ste als topsporter actief. Dit verschil laat
zich deels verklaren doordat meer vrouwen een tak van sport beoefenen waarop sporters op
jongere leeftijd de top behalen (zoals turnen). Deels blijkt ook een eventuele kinderwens van
invloed op de leeftijd waarop vrouwen met topsport stoppen (vgl. ook Conzelman, Gabler &
Nagel 2001). In hoofdstuk 9 komen onder andere de belangrijkste motieven om te stoppen met
topsport aan de orde.
3.3.3 Topcoaches
Leeftijd en geslacht
De leeftijd van de topcoaches uit de responsgroep was ten tijde van de enquête gemiddeld
48 jaar. De jongste topcoach was 29 jaar; de oudste 67. De responsgroep bestond uit 42 mannen en 4 vrouwen.
Opleiding
63 procent van de geënquêteerde topcoaches heeft een opleiding in het middelbaar of hoger
beroepsonderwijs gevolgd. Daaronder vallen de CIOS (mbo) en ALO (hbo), maar onbekend is
welke aantallen die specifieke opleidingen hebben genoten. In aanvulling hierop volgde 76 procent van deze groep een trainersopleiding van de bond, met name op niveaus 4 en 5.
Beroep
Gemiddeld geven de geënquêteerde coaches 28 uur per week training (inclusief coaching) aan
topsporters en toptalenten. Ongeveer de helft van de coaches beschouwt zichzelf als voltijdscoach; 15 procent werkt deeltijds naast het coachvak met een gemiddelde werkweek van twintig uur; 26 procent heeft naast het coachvak nog een voltijdse baan (gemiddeld veertig uur per
week).
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Trainingsachtergrond
De 46 geënquêteerde topcoaches zijn actief in dertig verschillende takken van sport. Vrijwel allen
coachen topsporters op internationaal niveau. Gemiddeld zijn zij reeds 8,5 jaar op dit niveau als
coach of trainer actief. Van de coaches in de responsgroep heeft 63 procent ooit een topsporter gecoacht die tot de top drie van de wereld behoorde, terwijl voor 15 procent een topsporter
in de top acht het hoogste niveau was en voor 9 procent een topsporter in de top zestien. De
helft van de bevraagde coaches heeft zelf ook op internationaal topniveau gesport; een derde
sportte in het verleden op nationaal topniveau; een zesde sportte recreatief.
Ten tijde van de enquête hadden deze coaches gemiddeld per persoon acht topsporters
met een A-status onder hun hoede, één topsport met een B-status en vier talenten met uitzicht op een B-status.

3.4 Bevolkingsenquêtes
Gedurende de drie topsportklimaatmetingen (1998-2008) zijn op drie momenten vragen voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking:
•

•

•

in het kader van de 0-meting in 1998 lieten wij bureau InterView in een telefonische omnibus (de MarketScanner) de mening peilen van 750 mensen in de leeftijd van 15 jaar en
ouder over de betekenis van topsportprestaties en het draagvlak voor topsportinvesteringen door de rijksoverheid. Dit onderzoek zal worden aangeduid als ‘Bevolkingsonderzoek
InterView 1998’;
naar aanleiding van de topsportbenchmark legde het WJH Mulier Instituut in 2005, als
onderdeel van een bevolkingsonderzoek over sport en cultuur, negen vragen en vijf stellingen voor aan 5.571 respondenten over de sporten waarin zij het liefst Nederlandse successen zien, het draagvlak voor topsportinvesteringen door de rijksoverheid en de ambities
van het topsportbeleid. Dit onderzoek zal worden aangeduid als ‘Bevolkingsonderzoek Mulier Instituut 2005’;
in 2007 legde IntomartGfK op verzoek van de Universiteit Utrecht, ingebed in een breder
onderzoek naar sportgedrag door het Sociaal en Cultureel Planbureau, acht stellingen en
één vraag voor aan 2.052 respondenten. Twee stellingen waren identiek aan de peiling door
bureau InterView uit 1998. De overige stellingen en de vraag gingen in op het prestige van
de topsportbeoefening als primaire activiteit of als beroep. Dit onderzoek zal worden aangeduid als ‘Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007’.

De drie genoemde onderzoeken zijn in onze opdracht uitgevoerd in het kader van het inmiddels
tien jaar durende topsportklimaatonderzoek. De meeste resultaten hiervan worden in deze publicatie voor het eerst gepresenteerd (voor eerdere publicaties van enkele van deze onderzoeksdata zie Van Bottenburg 2000 en Van Bottenburg, Roques & Smit 2003).

3.5 Meting van de beleidsuitkomsten
Het topsportbeleid richt zich op een verbetering van het topsportklimaat om zodoende de kans
op topsportsucces te vergroten en daarmee ‘hogere’ sportieve en maatschappelijke doelen te
verwezenlijken. In de voorgaande paragrafen is besproken welke methoden zijn ingezet om te
meten of het beleid inderdaad heeft geleid tot een verbetering van het topsportklimaat.
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Om vervolgens te beoordelen of die ontwikkeling ook heeft geleid tot betere prestaties en meer
internationale topsportsuccessen, moeten methoden worden ingezet aan de hand waarvan
de ontwikkeling van topsportprestaties kan worden bepaald. In dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van twee methoden. De eerste methode is de World Sport Nations Index die is ontwikkeld door NOC*NSF. De tweede methode is het market share model dat is ontwikkeld door
Simon Shibli van Sheffield Hallam University.9
Het is heel legitiem dat sportorganisaties succes in de
topsport als een doel op zich presenteren. Van meet af
aan is krachtmeting tussen mensen immers een wezenskenmerk van de wedstrijdsport. De competitie tussen
sporters en sportteams wordt georganiseerd om te bepalen wie de beste is in een specifieke tak van sport. Maar
sportorganisaties dragen ook andere argumenten aan
om topsport te steunen en topsportsucces na te streven. Een daarvan is het argument dat topsportsucces
een aanzuigende werking op jongeren heeft en dat topsportsucces voor meer publieke belangstelling en mediaaandacht zorgt en daardoor meer sponsors aantrekt en
meer inkomsten oplevert. Elders is aangetoond dat deze
oorzaak-gevolg-relaties zich niet automatisch voordoen
(Van Bottenburg 2003).
Voor overheden is topsportsucces geen doel op zich,
maar een middel om andere (overheids)doelen te realiseren, zoals sociale binding, nationale trots en internationaal prestige. Ook hieraan liggen veronderstellingen
ten grondslag die niet als een gegeven moeten worden
opgevat. Aangezien maar weinig onderzoeksgegevens
over deze relaties bekend zijn en in het kader van de
2-meting van het topsportklimaatonderzoek hierover evenmin veel nieuwe gegevens konden
worden verzameld, zullen zij in dit boek slechts summier aan de orde komen.

Voor overheden is
topsportsucces geen
doel op zich, maar
een middel om andere
(overheids)doelen te
realiseren, zoals sociale
binding, nationale
trots en internationaal
prestige
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Steeds meer landen kennen een sportieve, maatschappelijke en politieke waarde toe aan het
behalen van topsportsuccessen, terwijl het totaal aantal grote sportcompetities min of meer
gelijk blijft. Verwacht mag worden dat daardoor de prijs van een kampioenschap (ofwel: de
kosten van een medaille) stijgt. Wanneer internationaal sportsucces door een toenemend aantal landen wordt begeerd, zal ieder afzonderlijk land hierin meer gaan investeren (De Bosscher,
Bingham et al. 2008).
Nederland heeft zich niet aan deze ontwikkeling onttrokken. Net als in andere westerse landen
(Green & Houlihan 2005) hebben de Nederlandse sportorganisaties en overheden in de afgelopen
decennia hun ambities naar boven bijgesteld en een krachtige lobby gevoerd om meer prioriteit
te geven aan de topsport. In lijn met de gestelde ambitie om bij de beste tien landen ter wereld
te behoren, zijn de topsportinvesteringen in het afgelopen decennium flink toegenomen.
Om deze investeringen in topsport in kaart te brengen, kunnen drie hoofdstromen worden
onderscheiden:
•
•
•

uitgaven uit publieke middelen;
uitgaven uit de Lotto-middelen;
uitgaven uit private middelen.

De optelsom van de publieke middelen en Lotto-middelen worden ook wel de uitgaven uit collectieve middelen genoemd.10

4.1 Trends in de topsportinvesteringen
Tabel 4.1 geeft inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven aan topsport van 1997 tot 2008. Hieruit valt af te
leiden dat de rijksuitgaven aan topsport in de afgelopen
drie olympische cycli11 toenamen van 22 miljoen euro in
de periode 1997-2000, 60 miljoen in de periode 20012004 en 88 miljoen in de periode 2005-2008.12 Als percentage van de totale sportbegroting van de rijksoverheid,
nam het topsportbudget in deze olympische cycli toe van
16 procent (Sydney) tot 22 procent (Athene) en 24 procent (Peking). Als percentage van de totale rijksuitgaven
groeiden de topsportuitgaven van 0,005 procent (Sydney)
naar 0,012 procent (Athene) tot uiteindelijk 0,015 procent (Peking).
Behalve uit de rijksbegroting wordt er jaarlijks ook geld
in de topsport geïnvesteerd uit de zogenoemde Lotto-gelden en het Fonds voor de Topsporter.
Deze gelden zijn noch gelijk te stellen aan de publieke, noch aan de private middelen.13 Tabel 4.1
geeft aan welke gelden uit deze bronnen jaarlijks aan de topsport ten goede zijn gekomen. De uitgaven aan topsport uit Lotto-middelen zijn sinds 2006 flink gedaald. Deze afname is het gevolg
van een herverdeling van de Lotto-middelen ter compensatie van de stopzetting van de instellingssubsidie die de sportbonden in het verleden ontvingen van het Ministerie van VWS.14
De totale investeringen uit collectieve middelen (rijksgelden en Lotto-gelden) komen daarmee uit op 95 miljoen euro tussen 1997 en 2000, 150 miljoen euro tussen 2001 en 2004 en
175 miljoen euro tussen 2005 en 2008. De sterkste groei in de collectieve uitgaven deed zich
dus voor in de periode tussen Sydney en Athene. Na Athene namen de uitgaven aan topsport
uit collectieve middelen verder toe, maar vlakte de groei af.

De stijging van de
uitgaven in topsport
uit collectieve middelen
is een internationale
trend
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Tabel 4.1 Collectieve uitgaven aan topsport op nationaal niveau, naar verstrekker, 1997-2008 (in euro’s x 1.000).

Totale collectieve
uitgaven aan
topsport

Uitgaven aan
topsport door
VWS*

Uitgaven aan
topsport uit Lottomiddelen via
NOC*NSF**

Uitgaven aan
topsport door het
Fonds voor de
Topsporter***

1997

19.996

4.525

14.763

708

1998

20.920

4.525

15.486

909

1999

26.933

5.660

17.078

4.195

2000

27.214

6.794

15.948

4.472
4.155

2001

32.462

11.373

16.934

2002

36.563

13.750

17.694

5.120

2003

41.646

18.120

18.003

5.523

2004

39.648

16.578

16.975

6.095

2005

40.276

15.556

17.781

6.939

2006

52.856

32.964

13.950

5.942

2007

37.639

17.026

13.950

6.663

2008

43.798

22.346

13.950

7.502

* De genoemde bedragen zijn exclusief donaties in het Fonds voor de Topsporter. De bedragen voor 2002-2004
zijn in vergelijking met de Rapportage Sport 2006 aangepast op grond van realisatiecijfers. Het bedrag in 2006
is inclusief een eenmalige bijdrage van het Ministerie van VWS à 10 miljoen euro aan de Performancegelden van
NOC*NSF in het kader van de motie-Van Aartsen. Voor 2008 zijn begrotingscijfers gehanteerd. Dit bedrag is inclusief de structurele jaarlijkse bijdrage van VWS à 1,3 miljoen euro aan de Performancegelden van NOC*NSF.
** Betreft uitsluitend de Lotto-middelen die ten behoeve van topsport zijn toebedeeld aan NOC*NSF en de sportbonden.
*** Betreft de uitgaven aan topsport door het Fonds en dus niet de donaties in het Fonds voor de Topsporter; voor
2005 inclusief een bedrag van 958.767 euro belastingnaheffing vergoed door VWS.
Bronnen: Opgaven Ministerie van VWS, NOC*NSF en Algemene Rekenkamer 2008.

De stijging van de uitgaven in topsport uit collectieve middelen is een internationale trend. In
recente internationaal vergelijkende studies naar het topsportbeleid wordt voor geen enkel
land melding gemaakt van afnemende topsportbudgetten. Vergelijkbare trendgegevens over de
publieke en/of collectieve middelen (inclusief loterijgelden) die in topsport zijn geïnvesteerd, zijn
echter alleen beschikbaar voor België, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. In deze landen groeiden de collectieve uitgaven aan topsport tussen 2003 en 2007 met 50 tot 75 procent
(De Bosscher, Bingham et al. 2008; Digel, Burk & Fahrner 2007; Houlihan & Green 2008). Hoewel
gegevens over onze directe concurrenten helaas ontbreken, wekt deze vergelijking de indruk dat
het groeipercentage van de topsportinvesteringen in Nederland internationaal achterblijft.
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4.2 Totale jaarlijkse topsportinvesteringen
De trendanalyse en internationale vergelijking kunnen alleen worden uitgevoerd voor de collectieve middelen. Andere topsportuitgaven blijven daarmee nog buiten beschouwing. Dat geldt
met name voor de investeringen uit private middelen door sportbonden en NOC*NSF en uit
publieke middelen door lagere overheden. Hiervan zijn geen trendgegevens voorhanden. Wel
kan een schatting worden gemaakt voor de laatste jaren.
De Algemene Rekenkamer concludeert in een recent onderzoek met het nodige voorbehoud15 dat de sportbonden in de periode van 2006 tot 2008 gemiddeld 62,9 miljoen euro per
jaar in topsport investeerden. Deze uitgaven werden voor 28 procent gedekt door inkomsten
uit collectieve middelen: 7,5 miljoen euro per jaar van het Ministerie van VWS en 10,1 miljoen
euro per jaar uit de Lotto-gelden. De overige uitgaven (45,3 miljoen euro) werden gedekt door
inkomsten uit private middelen. Hiervan kwam 6,7 miljoen euro uit Performancegelden (afkomstig van de partners van NOC*NSF uit het bedrijfsleven) en 38,6 miljoen euro uit ledencontributies, licenties, sponsorcontracten en andere eigen
inkomsten van de sportbonden.
De gelden die NOC*NSF in dezelfde periode (20062008) in topsport investeerde, werden eveneens deels
betaald uit collectieve middelen en deels uit private
middelen (Performancegelden). Een precieze uitsplitsing hiervan is niet bekend. Wel kan worden berekend
dat NOC*NSF uit de Performancegelden gemiddeld
ongeveer 9,3 miljoen euro per jaar rechtstreeks in de
topsport investeerde.16
Over de topsportuitgaven van gemeenten en provincies is weinig bekend. Aangenomen mag worden
dat de grotere gemeenten hun uitgaven aan topsport in het afgelopen decennium flink hebben opgeschroefd. De grootste vier gemeenten investeerden
in 2007 meer dan 7 miljoen euro in topsport, waarvan meer dan 4 miljoen euro via de Stichting Topsport
Rotterdam en Stichting Topsport Amsterdam. Louter uit publieke middelen – dus zonder sponsorbijdragen – lagen de topsportinvesteringen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
tussen de 5 miljoen en 6 miljoen euro. De grootste uitgavenpost van gemeenten op topsportgebied, de investeringen in topsportaccommodaties en de exploitatielasten daarvan,17 is hierin
echter niet meegerekend.
Op basis van het voorgaande kunnen de uitgaven aan topsport in Nederland in de periode tussen 2006 en 2008 worden geschat op bijna 100 miljoen euro per jaar.18 Inclusief gemeentelijke
investeringen in topsportvoorzieningen en -accommodaties zal dit bedrag vermoedelijk enkele
tientallen miljoenen euro’s hoger liggen. Voor andere landen ontbreken vergelijkbare berekeningen, waardoor deze bedragen niet in een comparatief perspectief kunnen worden geplaatst.

De sportbonden
investeerden tussen
2006 en 2008
gemiddeld 62,9
miljoen euro per jaar
in topsport

4.3 Kosten per medaille
In het eerdergenoemde rapport heeft de Algemene Rekenkamer een indicatie gegeven van
de financiële bijdrage van de rijksoverheid en De Lotto aan een medaille op de Olympische
Zomerspelen van 2008 in Peking. Met medewerking van NOC*NSF heeft de Algemene
Rekenkamer inzage gekregen in de jaarverantwoording over de jaren 2006-2008 van alle sportbonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Op basis van die verantwoordingen is berekend welke
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bijdragen jaarlijks gemiddeld uit de collectieve middelen
(overheidssubsidies, Lotto-gelden en uitkeringen uit het
Fonds voor de Topsporter) zijn verstrekt aan de sportbonden en de sporters die zich konden nomineren voor
de Olympische Zomerspelen van 2008. Private bijdragen
(van het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook ledencontributies) zijn buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt
voor de vele uren en inspanningen van de sporters zelf,
hun begeleiders en alle overige betrokkenen die hebben
bijgedragen aan de sportprestaties in Peking.
De Algemene Rekenkamer concludeert uit haar onderzoek dat de totale gemiddelde jaarlijkse uitgaven aan de Olympische Zomerspelen van Peking
47,6 miljoen euro bedroegen. Hiervan kwam 17,7 miljoen euro ten laste van de collectieve middelen. Wanneer deze bijdrage uit collectieve middelen wordt gedeeld door het aantal gewonnen
medailles (zestien), kunnen de kosten per medaille worden berekend: 1,1 miljoen euro per jaar,
ofwel 4,4 miljoen euro gedurende de vierjarige olympische cyclus. Uit een vergelijkbare berekening met betrekking tot de Paralympische Spelen, blijkt dat de (collectieve) kosten per medaille
in de paralympische cyclus 324.000 euro bedroegen (Algemene Rekenkamer 2008).
Bij deze berekening kunnen vanzelfsprekend de nodige kanttekeningen worden geplaatst.
De belangrijkste is wellicht dat de topsportinvesteringen uit collectieve middelen niet alleen zijn
ingezet met het oog op de Olympische Spelen. Tijdens de olympische cyclus vinden ook vele
andere grote topsportevenementen plaats (WK’s, EK’s en evenementen als de Tour de France
en Wimbledon) waar Nederlanders naar podiumplaatsen streven. De prestaties op dergelijke
evenementen zijn niet meegenomen in de berekening van de kosten per medaille.
Niettemin is het onderzoek van de Algemene Rekenkamer waardevol. Het geeft nieuwe
inzichten in de totale uitgaven aan topsport en het aandeel dat bijdragen uit collectieve middelen hierin hebben. Bij een herhaling van de gevolgde methode kan bovendien worden nagegaan
in hoeverre de kosten per medaille in de toekomst toe- of afnemen en hoe deze zich verhouden ten opzichte van andere landen.
Omdat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zich niet richtte op de ontwikkeling
van de topsportinvesteringen die in Nederland over langere termijn zijn gedaan, kan hieruit niet
worden opgemaakt of de prijs van een medaille aan inflatie onderhevig is, zoals in de internationale wetenschappelijke literatuur wordt gesuggereerd. Wel kan hierin enig inzicht worden verkregen door de ontwikkeling in de totale collectieve uitgaven aan topsport te relateren aan de
ontwikkeling in het aantal gewonnen medailles tijdens de Olympische Spelen.
Zoals figuren 4.1 en 4.2 laten zien, bestond er in de jaren negentig een bijna lineair verband
tussen de topsportinvesteringen uit collectieve middelen en het aantal gewonnen medailles. Dit
gold zowel voor het totaal aantal medailles als het aantal gouden medailles dat Nederland tijdens
de Zomerspelen won. Wanneer de Nederlandse resultaten tijdens de Olympische Winterspelen
in deze figuur worden verwerkt, verandert het beeld niet.
Wanneer deze ontwikkelingen worden doorgetrokken tot 2008, blijkt de relatie echter geen
opgeld meer te doen.

Meer geld betekende
ooit meer medailles. In
het huidige decennium
gaat dit niet meer op
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Figuur 4.1 Aantal Nederlandse medailles tijdens Olympische Zomerspelen en omvang van de Nederlandse
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Figuur 4.2 Aantal Nederlandse gouden medailles tijdens Olympische Zomerspelen en omvang van de Nederlandse
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Figuur 4.3 Aantal Nederlandse medailles tijdens Olympische Zomerspelen en omvang van de Nederlandse
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Figuur 4.4 Aantal Nederlandse gouden medailles tijdens Olympische Zomerspelen en omvang van de Nederlandse
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De stelling ‘more money in equals more medals out’ gaat in het huidige decennium dan ook
niet meer op. Er is inderdaad sprake van een stijgende prijs per medaille. Dit geldt natuurlijk
niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen (De Bosscher, Bingham et al. 2008;
De Bosscher, De Knop & Van Bottenburg 2008). Om succes te behalen zijn steeds grotere investeringen nodig; niet alleen meer dan in het verleden, maar ook meer dan de concurrenten.

4.4 Verhouding topsport-breedtesport
In het verleden deed zich in de sportwereld veelal een spanning voor tussen wat de topsportcoalitie en breedtesportcoalitie genoemd kan worden. Of het nu om een sportvereniging, sportbond of het sportbeleid van de overheid ging, overal rees de vraag hoeveel middelen moesten
worden ingezet voor ‘het vlaggenschip’ (de topsporter, ‘het eerste’, ‘de selectie’) en hoeveel
voor ‘de recreanten’. Werd het accent gelegd op weinigen aan de top (hiërarchisch) of velen in
de breedte (egalitair)? De discussie over deze vraag is gecompliceerd aangezien de weinigen
aan de top veelal een groot genoegen verschaffen aan velen onder het publiek, als toeschouwers of televisiekijkers, terwijl de velen in de breedte ‘slechts’ onder elkaar sporten, maar tegelijkertijd de aanvoerlijnen voor de topsport vormen.
Opvallend is dat de krachtige topsportlobby in de afgelopen decennia nauwelijks in conflict
is gekomen met de breedtesportcoalitie. De verklaring hiervoor is dat de stijging van de investeringen in topsport niet ten koste is gegaan van de collectieve uitgaven aan breedtesport.
De totale collectieve middelen namen van 1997 tot 2007 namelijk toe van 55 miljoen euro in
1997 tot 138 miljoen euro in 2007 (met name door een ruime verviervoudiging van het totale
sportbudget van het Ministerie van VWS), terwijl de totale uitgaven aan topsport uit collectieve middelen in dezelfde periode toenamen van 20 miljoen naar 38 miljoen euro. Als percentage op de totale collectieve middelen namen de topsportuitgaven daarmee af van 36 procent
in 1997, tot 28 procent in 2007.
Opgaven van de uitgaven aan top- en breedtesport door de sportbonden nuanceren deze
afname. Uit deze opgaven blijkt dat in de periode 2006-2008 gemiddeld 35 procent van de subsidiegelden van het Ministerie van VWS door de sportbonden uiteindelijk aan topsport werd
besteed, terwijl zij van de Lotto-gelden 45 procent in topsport investeerden. In verhouding tot
de totale uitgaven door de sportbonden ligt de verdeling tussen topsport en breedtesport echter lager, namelijk op 28 versus 72 procent (Algemene Rekenkamer 2008).
Aangezien de verhouding tussen de uitgaven aan topsport en breedtesport redelijk constant
is, lijkt de regel te worden aangehouden dat aan breedtesport op landelijk niveau drie keer zo
veel wordt uitgegeven als aan topsport. Die regel is nooit vastgelegd en berust op een impli-

Tabel 4.2 Mening van de Nederlandse bevolking over een stelling ten aanzien van topsport (in %).

“Meer geld en aandacht voor topsport mag niet ten koste gaan van
de breedtesport”
Bron: Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.
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Helemaal
mee eens

Enigszins
mee eens

39

37

Neutraal

Enigszins
mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

19

3

3

Per saldo blijken de
uitgaven aan topsport
in Nederland sterk te
zijn gestegen, maar
niet veel sterker dan
de uitgaven aan
breedtesport

ciete, onuitgesproken consensus onder beleidsmakers. Zoals tabel 4.2 laat zien, voldoen zij daarmee
wel aan de wens van een grote meerderheid van de
bevolking.

Per saldo lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de uitgaven aan topsport in Nederland sterk zijn gestegen,
maar niet veel sterker dan de uitgaven aan breedtesport. De krachtige coalitie die zich heeft ingezet voor
verhoging van de topsportinvesteringen, viel samen
met een zo mogelijk nog sterkere maatschappelijke
en politieke lobby om de sportinvesteringen in het
algemeen aanzienlijk te verhogen (Van Bottenburg
2002). Doordat die lobby sinds het midden van de
jaren negentig succesvol is geweest (het aandeel van
het rijkssportbudget op de totale rijksuitgaven nam
toe van 0,025% in 1997 tot 0,065% in 2008), heeft Nederland de uitgaven aan topsport kunnen opvoeren en de strijd om een ‘toptienpositie’ serieus kunnen voeren.

4.5 Conclusie
In de afgelopen drie olympische cycli zijn de uitgaven aan topsport uit collectieve middelen gestegen van 95 miljoen euro (1997-2000) tot 150 miljoen euro (2001-2004) en 175 miljoen euro (20052008). Omdat de toename van de totale investeringen op sportgebied nog sterker was, is deze
stijging van de topsportuitgaven niet ten koste gegaan van de breedtesportinvesteringen.
Inclusief de bijdragen van de sportbonden en de ‘Partners in Sport’ (sponsors van NOC*NSF)
bedragen de totale uitgaven aan topsport momenteel meer dan 100 miljoen euro per jaar.
In de jaren negentig hield het aantal gewonnen medailles gelijke tred met de opgevoerde
investeringen. Maar aangezien concurrerende landen hun topsportinvesteringen eveneens hebben opgevoerd, kan dat verband sinds de Olympische Spelen van Sydney (2000) niet meer worden aangetoond. De kosten per medaille nemen toe.
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De mondiale medaillewedloop en de daarmee gepaard gaande stijging van de kosten per medaille,
verhogen de druk om de effectiviteit van het sportsysteem te verhogen (Heinilä 1982; Kutsch &
Wiswede 1981). Volgens Oakley en Green heeft deze druk een homogeniserende invloed op de
sportsystemen. Wanneer er in één land een coalitie dominant wordt die extra middelen vrijmaakt
en meer invloed uitoefent op de organisatie en structuur van de topsport, versterkt dat de aanspraak en behoefte van topsportcoalities in andere landen om een vergelijkbare stijging van de
budgetten en aanpassing van de topsportstructuur te realiseren (Oakley & Green 2001).
Als gevolg hiervan vertoont de wijze waarop overheden en sportorganisaties in diverse landen de organisatie van de topsport in het afgelopen decennium hebben aangepast grote overeenkomsten. Het is moeilijk aantoonbaar welke structuur het meest effectief en efficiënt is in
het nastreven van internationaal sportsucces. Toch wijst de internationale ontwikkeling in de
organisatie van de topsport vrijwel overal in dezelfde richting, namelijk die van centralisatie van
het topsportbeleid. In vele landen is toegewerkt naar de totstandkoming van één nationale organisatie. Deze organisatie kent de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•

heeft topsport als kerntaak;
bezit specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden op topsportgebied;
coördineert de verdeling van de topsportuitgaven tot op zekere hoogte;
bevordert de capaciteiten van management en bestuur op topsportgebied;
stroomlijnt de informatievoorziening aan sportbonden en topsporters;
geeft topsporters inspraak in het topsportbeleid (vgl. Oakley & Green 2001).

5.1 De inrichting van het topsportbeleid
Uit een vergelijkende studie met zes andere landen kwam in 2003 naar voren dat het Nederlandse
topsportsysteem verschillende van deze kenmerken draagt (De Bosscher, Bingham et al. 2008).
Hoewel de overheden en sportorganisaties in ons land elk een topsportbeleid voeren vanuit hun
eigen verantwoordelijkheden en doelstellingen, wordt dit in sterke mate op elkaar afgestemd.
Nieuwe regelingen die sinds het begin van de jaren negentig zijn ingesteld – zoals de ontwikkeling van LOOT-scholen voor talenten (zie hoofdstukken 6 en 7), de afbakening van topsporters
volgens een statusregeling, de invoering van een stipendium voor topsporters met een A-status
(zie hoofdstuk 8) en de aanstelling van topcoaches bij sportbonden (zie hoofdstuk 10) – vinden
plaats na uitvoerig overleg tussen overheden, sportorganisaties en andere betrokken maatschappelijke instellingen.
Die afstemming wil niet zeggen dat alle betrokken partijen steeds dezelfde opvattingen huldigen en dat deze regelingen in volle harmonie tot stand komen. Wel betekent dit dat er voortdurend sprake is van afstemming van de standpunten en belangen van de diverse organisaties,
waardoor er draagvlak wordt gecreëerd bij alle betrokken partijen. Dit leidt er toe dat elke gerealiseerde regeling, hoe zwaar ook bediscussieerd, uiteindelijk in het beleid van alle afzonderlijke
partners van de topsportcoalitie wordt opgenomen en als uitgangspunt gaat dienen voor verdere beleidsontwikkeling.
Er zijn maar weinig landen waar geen topsportcoalitie tussen overheid en sportorganisaties
is ontstaan. Naar het zich laat aanzien, behoren Zweden en (tot enige jaren geleden) België tot
de weinige Europese voorbeelden van landen waar de overheidsbemoeienis is achtergebleven en het topsportbeleid in sterke mate wordt overgelaten aan de sportorganisaties. In veel
andere landen is de toenemende overheidsbemoeienis met topsport gepaard gegaan met een
groeiende invloed van (semi-)overheidsorganisaties. Dit geldt niet alleen voor landen met een
sterke staatsinmenging in andere levenssferen (zoals Polen en Frankrijk), maar ook voor landen
die in de afgelopen decennia hun politiek in sterke mate hebben laten leiden door het beginsel
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van de vrijemarkteconomie (zoals Australië en het Verenigd Koninkrijk). In de laatstgenoemde
landen hebben (semi-)overheidsorganisaties (respectievelijk het Australian Institute of Sport en
UK Sport) meer invloed op het topsportbeleid gekregen dan de sportfederaties of de nationale
olympische comités (Green & Houlihan 2005; Houlihan & Green 2008).
De structuur van de topsport in Nederland wijkt hier vanaf. De betrokkenheid van de rijksoverheid is in de afgelopen decennia toegenomen, maar deze is niet samengegaan met de oprichting van een op topsport gerichte overheidsorganisatie. Er is voortgebouwd op de traditie van
zelfstandig opererende organisaties op het maatschappelijk middenveld: de rijksoverheid laat de
uitvoering van het topsportbeleid grotendeels over aan de sportorganisaties. Om de topsport te
versterken, subsidieert de rijksoverheid NOC*NSF en de sportbonden op projectbasis. De sportorganisaties krijgen van de overheid een grote mate van autonomie om het topsportbeleid in te
vullen en uit te voeren. De rijksoverheid erkent bovendien NOC*NSF als spilorganisatie voor de
verdeling van de Lotto-gelden en de uitvoering van specifieke overheidsregelingen.
Via bondsoverleg en de Algemene Ledenvergadering als hoogste besluitvormende orgaan,
beïnvloeden en bepalen de sportbonden het topsportbeleid van NOC*NSF. Niettemin accepteren zij, meer dan in de breedtesport het geval is, op topsportgebied een centrale aansturing
door de sportkoepel. Dit verschil in de mate van centralisatie en aansturing in de top- en breedtesport leidt niet zelden tot discrepanties in de wederzijdse verwachtingen van NOC*NSF en de
sportbonden over hun bevoegdheden. De sportkoepel moet hiermee heel behoedzaam omgaan,
omdat de sportbonden uiteindelijk haar speelruimte bepalen en altijd hun relatieve autonomie in
de beleidsbepaling en -uitvoering kunnen opeisen; ook op topsportgebied.
Hoewel zij het topsportbeleid in principe aan de sportorganisaties overlaten, hebben zowel de rijksoverheid
als de gemeentelijke overheden ook zelf een topsportbeleid tot ontwikkeling gebracht, waarmee zij een eigen
positie in het krachtenveld innemen. Dit beleid wordt
voor een belangrijk deel via overleg gecoördineerd,
maar uiteindelijk kent iedere partner hierin ook een
eigen gezichtspunt en verantwoordelijkheid. De organisatie van topsportevenementen is hier een goed voorbeeld van. De rijksoverheid, gemeenten, NOC*NSF
en sportbonden hebben hierin elk hun eigen belang
als het gaat om de afstemming van evenementen in
de tijd, de (mede)financiering van evenementen en de
concurrentie om het gastheerschap. Welke sportbond
en welke gemeente organiseren wanneer welk evenement en wie financieren die organisatie? De mogelijke belangentegenstelling die hierbij optreedt, dient
te worden overstegen door gecoördineerd beleid in
de acquisitie van topsportevenementen.
De topsportstructuur in ons land lijkt nog het meest
op de situatie in Noorwegen en Duitsland, waar de toenemende overheidsbemoeienis eveneens is samengegaan met behoud en zelfs versterking van de relatieve autonomie van sportorganisaties. Toch is de situatie in deze landen niet gelijk aan die in Nederland. In Noorwegen
ligt de macht en invloed op het gebied van topsport naar verhouding meer bij de overkoepelende topsportorganisatie, Olympiatoppen, dan bij de individuele sportbonden. In Duitsland hebben de individuele sportbonden juist meer autonomie. Gecombineerd met een overheidsbeleid
dat op het gebied van de topsport niet op nationaal niveau maar op deelstaatniveau is georganiseerd, is hier een topsportbeleid ontstaan dat heterogener van karakter is dan in Nederland,
met meer verschillen per regio en naar tak van sport.

Kenmerkend voor
Nederland is dat
de rijksoverheid
de uitvoering van
het topsportbeleid
grotendeels
overlaat aan de
sportorganisaties
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Beide modellen (centralisatie en decentralisatie) hebben hun voor- en nadelen. Aan de ene kant
resulteert de decentrale benadering in krachtig ontwikkelde subsystemen die in sterke mate zijn
geënt op de lokale situatie en individuele behoeften. Aan de andere kant zijn deze subsystemen
minder met elkaar verbonden dan in een centralistische benadering en hebben zij de tendens
om een eigen leven te gaan leiden, waaruit veel coördinatie- en controleproblemen voortvloeien
(Petry, Steinbach & Burk 2008, p. 142).
De tendens tot centralisatie in het topsportbeleid gaat gepaard met diverse spanningen waarmee atleten, coaches, bondscoördinatoren, beleidsmakers en politici in hun dagelijks werk te
maken hebben (vgl. Green & Houlihan 2005, p. 168-189). Een eerste bron van spanning is het
gevolg van de druk tot centralisatie enerzijds en de behoefte aan autonomie bij bonden, verenigingen, regio’s en districten anderzijds. De dynamiek van de topsport vraagt om een effectieve aanwending en gecoördineerde benutting van (steeds meer) middelen. Volgens Heinilä
zijn een centralistisch staatsregime en centralistische bestuursorganisatie daartoe beter in staat
dan een democratische (Heinilä 1982, p. 252). Het vroegere Oost-Duitse en huidige Chinese
topsportsysteem kunnen die stelling onderbouwen. Tegelijkertijd moet de kracht van het draagvlak in een democratisch model niet worden onderschat. Zoals eerder aan de orde kwam, hebben sportorganisaties, overheden en andere beleidsactoren in veel westerse landen, waaronder
Nederland, een consensus ontwikkeld over de ambities, doelstellingen, knelpunten, prioriteiten
en effecten van het topsportbeleid.
Een tweede bron van spanning bestaat tussen de dwang en drang tot professionalisering
en rationalisering om in de mondiale medaillewedloop mee te kunnen doen en de traditie van
vrijwilligheid en ledendemocratie in de sportwereld. Deze spanning doet zich in twee opzichten voor. In de eerste plaats is de topsport in Nederland gebouwd op het fundament van sportverenigingen. Naarmate de commerciële belangen in de topsport toenemen en de organisatie
van en rond de topsport professionaliseert, groeit de kloof met het verenigingsleven. Dit verenigingsleven kent vooral een sociaal en recreatief belang en is georganiseerd op basis van vrijwilligheid. In de tweede plaats worden topsport en breedtesport beide bestuurd vanuit dezelfde
organisaties, met beroepskrachten op de bureaus en vrijwilligers in de besturen. Hoewel de
bestuurders deze ‘vrijwilligersbaan’ steeds meer als professionals invullen, blijft de verhouding
tussen bureau en bestuur penibel, zeker waar de besluitvorming steeds complexer wordt met
meer verschillende partijen en grotere zakelijke belangen.

5.2 Kracht en zwakte van de topsportorganisatie
5.2.1 Centrale aansturing
Topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren noemen de organisatie van de topsport
het meest frequent als sterk punt van het topsportklimaat in Nederland. Een groot deel van de
drie groepen roemt de kracht van de grote bonden, de beleidsmatige aanpak, de langetermijnstrategie, de centrale aansturing, de ambitie, gedrevenheid en resultaatgericht, en de duidelijkheid en durf om keuzes te maken.
Per sport (in dit verband: per sportbond) lopen de meningen hierover echter sterk uiteen. Op
de vraag aan topsporters of de organisatorische omgeving zodanig is ingericht dat zij absolute
topprestaties kunnen leveren, zijn sommigen uitgesproken positief:

“In mijn huidige omgeving is alles prima geregeld.”
“…goed ingericht om topprestaties te leveren.”
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Topsporters,
topcoaches en
topsportcoördinatoren
noemen de organisatie
van de topsport als
sterk punt van het
topsportklimaat in
Nederland

“Op dit moment worden wij enorm
ondersteund vanuit de bond, NOC*NSF en
de vereniging. Dit is een enorme vooruitgang
ten opzichte van voorgaande jaren.”
Een minderheid is daarentegen negatiever:

“Mijn bond heeft geen idee van topsport en werkt
de sporters eerder tegen dan dat ze hen ondersteunt.”
“Als ik moet aangeven wat de verbeteringen
kunnen zijn, ben ik volgend jaar nog niet klaar.”

Deze kritieken hebben vooral betrekking op de kleinere sportbonden, waar de bovengenoemde spanning
tussen professionalisering van de topsport en de traditie van amateurisme en vrijwilligheid in organisatie
en bestuur het sterkst aanwezig is.
Veel van de knelpunten die de topsporters vermelden over de organisatorische omgeving, vragen om een sporttakspecifieke aanpak en daarbinnen om individueel maatwerk. Hier bespreken
we alleen de kwesties die in meerdere takken van sport aan de orde worden gesteld.
5.2.2 Amateurisme sportbonden
Een eerste kwestie die meermalen in de beoordeling van de organisatorische omgeving terugkeert, is het amateurisme van sommige sportbonden. Want naast de waardering van vele topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren voor de organisatie van de topsport in het algemeen
en bij sterke bonden in het bijzonder, uiten anderen kritiek op juist het amateuristische gehalte
van de organisatie bij sommige bonden:

“Het is erg amateuristisch en gebaseerd op allerlei vriendjes uit eigen omgeving.”
“Er is sprake van ‘blijvend amateurisme’.”
“Het is veredelde amateursport.”
Deze kritiek blijkt vooral afkomstig van sporten en bonden die in Nederland betrekkelijk klein zijn. Als voorbeeld
van de gevolgen van dit amateurisme kan de gebrekkige
organisatie van reis en verblijf voor buitenlandse wedstrijden en trainingskampen worden genoemd. Dit is een
meermalen terugkerend punt van irritatie voor diverse
topsporters van met name kleinere bonden:

“Verblijfplaatsen voor wedstrijden/trainingskampen
worden niet goed bekeken en niet goed overlegd
tussen bondscoaches en bondsbureau.”

Er is veel kritiek op het
amateuristische gehalte
van de organisatie bij
sommige bonden

“De inrichting is zelfs zo slecht dat het me meer energie kost dan het oplevert.
Wanneer ik zelf een eigen planning kan maken en mijn eigen schema’s kan
schrijven en reizen zonder begeleiding van de bond, presteer ik meestal beter.”
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“Wij moeten als sporters al onze reizen en hotels zelf boeken. Ook moeten we
trainingsaccommodaties en sponsors zelf regelen. Dat is een energievragende onderneming.”
“Ik ben naast sporter vooral ook mijn eigen manager,
omdat bond/club daarin tekort komen.”
“Er zijn te veel dingen die we zelf moeten regelen, zoals visum,
boeken van vluchten. Ik wou dat we een manager hadden.”
Dergelijke citaten zijn zonder uitzondering afkomstig van topsporters uit kleinere sporten, zoals
dammen, futsal, kanoën, roeien, rolhockey, softbal, tafeltennis en taekwondo.
5.2.3 Instabiliteit sportbonden
Een andere terugkerende kwestie betreft de stabiliteit van de sportbond. Een aantal citaten van
topsporters kan dit probleem illustreren:

“Er is geen structuur in de bond en dat is storend voor de sporters.”
“Het rommelt bij de bond. Mensen worden uit het bestuur ontslagen en al jaren
blijkt de topsportcoördinator zijn zaakjes/spelers niet goed te behartigen.”
“Er zijn veel problemen met de bond, we zijn te vaak met
oplossen en uitpraten van problemen bezig.”
“Kan zeker beter. Bond staat elk jaar op ontploffen, waardoor
elk jaar onzekerheid over aanstelling bondscoach e.d.”
“Het is erg onrustig binnen ons team. De bondscoach heeft onze
fysiotherapeut ontslagen en het team is daar niet blij mee.”
Ook deze citaten zijn afkomstig van topsporters die kleine disciplines beoefenen, zoals skeeleren, schermen, snooker, beachvolleybal en zitvolleybal. Toetsing van deze kritieken bij de topsportcoördinatoren leert dat één op de zes de eigen sportbond als instabiel beschouwt (zie
tabel 5.1). In al deze gevallen gaat het om betrekkelijk kleine sportbonden.

“Er is geen structuur
in de bond en dat
is storend voor de
sporters”
(Een topsporter over
de stabiliteit van de
bond)
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5.2.4 Transparantie en inspraak
Een derde kwestie die veelvuldig terugkeert, betreft de
transparantie van de bond en de inspraak van de topsporters in het beleid van de bond:

“Bij onze bond zijn er teveel onduidelijkheden.
Ze hanteren daar een dictatoriaal systeem. De
beslissende, uitvoerende en controlerende functie ligt
bij enkele personen die dus te veel macht hebben.”
“Bij de bond maken een paar mensen de dienst uit en
die wekken niet altijd de indruk erg objectief te zijn en
zijn ook nog te beïnvloeden door persoonlijke trainers.

Tabel 5.1 Beoordeling door topsportcoördinatoren van de
stabiliteit van hun bond (in % van antwoorden).

Bestuurlijk

Organisatorisch

Goed

42

Voldoende

25

25
25

Redelijk

17

33

Onvoldoende

4

8

Slecht

13

8

Totaal

100

100

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

“De wensen van de sporters worden volledig genegeerd.”
“Men moet wel beter luisteren naar topsporters. Zij weten wat belangrijk is.”
“Via de bond zou er meer overleg moeten zijn tussen de beleidsmakers en de sporters.”
“Wij zouden graag meer inbreng willen hebben over de coach waar wij
mee moeten werken. Om samen tot een nog beter resultaat te komen.”
“Planning is waardeloos. De tijden van de trainer worden aangehouden.
Hierin wordt niet overlegd. Zoals het hem uitkomt, gebeurt het.”
De voorbeelden zijn afkomstig van topsporters die verschillende typen sporten (curling, judo, hockey, kanoën,
karate, trampolinespringen) beoefenen. Wanneer deze
kritieken van topsporters naast de mening van hun trainers en topsportcoördinatoren worden gelegd, kan worden vastgesteld dat zij een punt van algemene aandacht
raken, namelijk de inspraak die topsporters in het beleid
hebben. Een meerderheid van 51 procent van de topsporters vindt dat zij onvoldoende inspraak hebben in de
sportbond; 28 procent van de trainers en 38 procent van
de topsportcoördinatoren deelt die mening.

Een meerderheid van
de topsporters vindt
dat ze onvoldoende
inspraak hebben

Uit tabel 5.2 valt op te maken dat de behoefte aan meer inspraak vooral de sportbond betreft.
De inspraak op verenigingsniveau wordt betrekkelijk goed beoordeeld en de inspraak op bondsniveau juist betrekkelijk slecht. Verder komt uit de tabel naar voren dat veel topsporters geen
mening hebben (en weinig weten?) over hun inspraak binnen NOC*NSF. Onder de topcoaches
bestaat meer tevredenheid over hun inspraak op verenigings- en vooral bondsniveau. Net als de
topsporters lijken zij wat onverschilliger ten aanzien van hun inspraak in NOC*NSF.
De atletencommissies op het niveau van de sportbonden blijken onder de topsporters weinig bekendheid te genieten. Vier op de tien topsporters weet niet of hun bond een atletencommissie heeft. Van de overige zes vermoedt de ene helft van niet en de andere helft van wel. De
bekendheid van de Atletencommissie van NOC*NSF is niet gemeten, maar het percentage top-
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Tabel 5.2 Mening van topsporters en topcoaches of zij voldoende inspraak hebben in het beleid van hun vereniging,
sportbond en NOC*NSF (in %).

Topsporters
Vereniging

Sportbond

Topcoaches
NOC*NSF

Vereniging

Sportbond

NOC*NSF

Ja

50

20

18

65

71

33

Nee

16

51

20

13

22

33

Geen mening

34

29

62

22

7

33

Totaal

100

100

100

100

100

100

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.
Tabel 5.3 Beoordeling van de informatieverstrekking door sportvereniging, sportbond en NOC*NSF door topsporters
en topcoaches (in %).

Topsporters
Vereniging

Sportbond

Topcoaches
NOC*NSF

Vereniging

Sportbond

NOC*NSF

Goed

23

21

49

39

52

62

Voldoende

36

37

40

22

23

20

Redelijk

27

23

9

11

16

16

Onvoldoende

8

12

2

17

7

2

Slecht

8

6

0

11

2

0

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

sporters dat geen mening heeft over de inspraak binnen NOC*NSF wijst erop dat hier nog werk
te doen is. De topsporters die wel op de hoogte zijn van het bestaan van atletencommissies,
beoordelen het werk van deze commissies op bondsniveau als redelijk tot voldoende en iets
hoger dan in de eerdere metingen (op een vijfpuntsschaal gemiddeld 3,1 in 1998, 3,2 in 2002
en 3,5 in 2008). Met een gemiddelde van 4,2 (te karakteriseren als voldoende tot goed) wordt
de Atletencommissie van NOC*NSF door de topsporters het meest positief beoordeeld.
De inbreng van topsporters in het beleid kan ook op een andere manier worden bevorderd,
namelijk door hier oud-topsporters bij te betrekken. Volgens vrijwel alle topsportcoördinatoren
is dit momenteel al het geval. Zij geven aan dat gemiddeld zes tot zeven (variërend van 1 tot 20)
oud-topsporters actief zijn op relevante functies in de sportbonden. Zij zijn bijvoorbeeld technisch adviseur, bondscoach, teammanager, commissielid, bestuurslid of voorzitter. Ongeveer
zestig procent van de bonden houdt contact met oud-topsporters.
5.2.5 Communicatie en informatieverstrekking
Een vierde kwestie betreft de communicatie en informatieverstrekking. Zo stellen enkele
topsporters:

“Op het gebied van communicatie schort er erg veel in mijn bond.”
“De communicatie binnen de Nederlandse selectie kan worden verbeterd,
aangezien veel zaken op het laatste moment worden geregeld.”

Op jacht naar goud

“Verbeteringen zijn nodig, namelijk meer
interactie met de bond en NOC*NSF
over trainingskampen en toernooien.”

Topsporters willen meer
en betere informatie
over onder andere
voeding en doping

De informatiestroom naar topsporters en topcoaches
verloopt langs verschillende kanalen (vereniging, bond,
NOC*NSF), afhankelijk van het onderwerp. De meeste
informatie ontvangen topsporters en trainers van de
sportbonden (met name selectiecriteria, trainings- en
wedstrijdschema’s, reisschema’s, beleidsbeslissingen en
-veranderingen en dopingvoorlichting), gevolgd door NOC*NSF (met name dopingvoorlichting,
voeding, beleidsbeslissingen en -veranderingen, en wetenschappelijk onderzoek/kennis). Op verenigingsniveau beperkt de informatie zich hoofdzakelijk tot trainings- en wedstrijdschema’s.
Een meerderheid van topsporters en trainers beoordeelt de informatieverstrekking door NOC*NSF
als voldoende tot goed. De topsporters en trainers zijn wat kritischer over de informatieverstrekking door de sportbond en sportvereniging, maar ook deze oordelen blijven overwegend positief.
Niettemin uiten de topsporters en trainers ook een behoefte tot verbetering. Topsporters wensen
vooral meer en/of betere informatie over voeding, doping, faciliteiten, begeleiding/ondersteuningsmogelijkheden, trainingsleer, selectiebeleid en -criteria, wedstrijden, planning en sponsoring. De
informatiebehoefte van topcoaches ligt vooral op het gebied van wedstrijden/trainingen (verenigingen), internationale ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen (bonden) en faciliteiten, nieuwe
trends, voeding, trainingsmethoden en wetenschappelijk onderzoek (NOC*NSF).
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De topsport is uitgegroeid tot een omvangrijke wereld met een tweeslachtig karakter. Enerzijds
wordt deze wereld gekenmerkt door een no-nonsensebenadering waarin alle betrokkenen zich
doelen stellen en worden afgerekend op criteria die in vergelijking met andere maatschappelijke sectoren zeldzaam helder en zichtbaar zijn. Een centralistische organisatie lijkt hiervoor het
meest voor de hand te liggen en wordt in deze sector dan ook veel bepleit.
Anderzijds zijn de eisen die de topsport stelt zo hoog geworden, dat de topsporter en topcoach worden geconfronteerd met steeds meer betrokken partijen. Als gevolg hiervan is het
topsportbeleid uitgegroeid tot een complexe wereld waarin vele partijen participeren die onderling van elkaar afhankelijk zijn en waarin niemand het werkelijk voor het zeggen heeft. Die kant
van dezelfde topsportwereld vraagt juist om veel overleg, inspraak, coördinatie, communicatie
en individueel maatwerk, waarbij eerder een decentrale benadering past.
De spanning die hieruit voortvloeit, ligt aan de basis van veel discussie over de verdere ontwikkeling van het topsportbeleid. De beleidsorganisaties zien zich voor de uitdaging geplaatst
om een systeem te creëren dat enerzijds efficiënt, eenvoudig, transparant en controleerbaar is
en dat anderzijds de atleet centraal stelt en individueel maatwerk levert, afgestemd op de wensen van de atleet en coach en de mogelijkheden in de betreffende sport om die te realiseren.
Over het algemeen steken topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren de loftrompet
over de organisatie van de topsport in Nederland. De langetermijnstrategie, de centrale aansturing, de ambitie en resultaatgericht en de durf om keuzes te maken, mogen op veel waardering
rekenen. Niettemin doen zich met name bij de kleinere sportbonden nog diverse knelpunten
voor die topsporters dwars zitten. Deze knelpunten hebben te maken met amateurisme, instabiliteit, gebrek aan transparantie en inspraak en onvoldoende communicatie en informatieverstrekking bij deze bonden.
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Terwijl de organisatie van de topsport het meest wordt genoemd als sterk punt van het Nederlandse
topsportklimaat, wordt de (top)sportcultuur het vaakst genoemd als zwak punt. Topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren zijn te spreken over de structuur, beleidsaandacht, centrale
aansturing en focus in het topsportbeleid, maar hebben kritiek op de wijze waarop en de mate
waarin de Nederlandse bevolking aan sport deelneemt en bij de sport is betrokken.
De nadruk op de (top)sportcultuur als een zwak element van het Nederlands topsportklimaat
komt grotendeels voor rekening van de topsporters. “Nederland is niet topsportminded”, stelt
een roeister; “niet trots op sport”, vult een korfballer aan. Een wielrenster vraagt om meer begrip
dat sporten zonder erbij te werken “niet ‘vies’ is”. En een squasher meent dat er meer respect
is voor een academische studie dan voor een loopbaan als topsporter.
De meeste topcoaches en topsportcoördinatoren tellen de topsportcultuur in Nederland niet
tot de drie belangrijkste verbeterpunten, al rekenen zij wel de sportparticipatie hiertoe (met in
de enquête als ondertitel: voldoende mogelijkheden voor sport op school, voldoende sporters
in sportverenigingen, kwaliteit van sportclubs).
In het licht van deze beoordelingen neemt dit hoofdstuk de sportcultuur en de topsportcultuur
onder de loep. Omdat beide onderwerpen zeer omvangrijk zijn en zich lenen voor zelfstandige
publicaties, beperken we ons hier tot enkele elementen die van belang zijn voor het topsportklimaat. Wat de sportcultuur betreft, zoomt paragraaf 6.1 in op ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs, de sportparticipatie, het verenigingslidmaatschap en de deelname aan wedstrijden
en competities onder kinderen en jongeren. De bespreking van de topsportcultuur beperkt zich
in paragraaf 6.2 tot ontwikkelingen in de passieve belangstelling voor sport, de erkenning van
topsport als beroep en het maatschappelijk draagvlak voor het topsportbeleid.

6.1 Aanvoer
De topsport stelt andere organisatorische eisen dan de wedstrijdsport op lager niveau en de
recreatieve sportbeoefening. Ook zijn de financiële belangen van de topsport in de loop der tijd
dermate gegroeid dat de druk toeneemt om de topsport in organisatorisch opzicht los te maken
van de breedtesport en in een zelfstandige, slagvaardige en marktgerichte vorm te organiseren. In verschillende gecommercialiseerde sporten, waaronder voetbal, wielrennen, schaatsen
en basketbal, zijn dergelijke aparte organisatievormen in
de topsport ook al tot stand gekomen. In andere sporten, zoals volleybal, zwemmen en judo, zijn minder grote
stappen in dezelfde richting gezet.
Of de topsport nu wel of niet organisatorisch wordt
losgemaakt, het topsportniveau zal altijd afhankelijk blijven van de aanvoer uit de breedtesport. Voor deze aanvoer zijn drie niveaus van sportbeoefening van belang.
Dit betreft ten eerste de wedstrijdsport. Naarmate meer
sporters kiezen voor wedstrijdsport, is de kans op het
ontdekken en doorstromen van nieuwe talenten groter.
Aangezien competities in schoolverband en commerciële
verbanden in Nederland nog nauwelijks tot ontwikkeling
zijn gekomen, is de verenigingssport het tweede niveau
dat van belang is. Naarmate meer kinderen kiezen voor
sport in verenigingsverband, is de kans op instroming naar de wedstrijdsport en doorstroming
naar de topsport groter. De keuze voor de sportvereniging veronderstelt weer dat kinderen in
aanraking komen met sport en bewegen en dit leuk gaan vinden. Op dit niveau spelen ouders,
vriendjes en de school een belangrijke rol.

Sportbeoefening onder
jongeren van 6 tot
19 jaar bevindt zich
anno 2008 op een all
time high

Op jacht naar goud

Tabel 6.1 Ontwikkelingen in de sportbeoefening onder jongeren (6-19 jaar) in algemene zin, in verenigingsverband en
in wedstrijd- en competitieverband, 1979-2007 (in percentage van de betreffende leeftijdsgroep).

Sportbeoefening

Wedstrijd- en
competitieverband

Verenigingslidmaatschap

Jaar

6-11 jaar

12-19 jaar

6-11 jaar

12-19 jaar

1979

79

81

69

68

6-11 jaar

12-19 jaar

1983

86

85

71

73

60

70

1987

85

82

74

73

61

70

1991

88

84

75

77

64

72

1995

89

85

73

73

60

66
60

1999

91

86

74

68

59

2003

93

90

74

72

65

66

2007

95

92

73

68

63

66

Bron: Kamphuis & Van den Dool 2008a.
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Figuur 6.1 Mening van de Nederlandse bevolking over de stelling: “Topsporter zijn vind ik een echt beroep.”
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Bron: Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.

De ontwikkeling van de sportparticipatie onder kinderen in algemeen verband, verenigingsverband en wedstrijdverband kan dan ook worden gezien als indicatie van de toekomstbestendigheid van het topsportklimaat in Nederland.
Tabel 6.1 laat zien dat deze pijler van het topsportklimaat stevig in de Nederlandse samenleving staat. De sportbeoefening onder jongeren bevindt zich anno 2008 voor zowel de 6-11-jarigen als de 12-19-jarigen op een all time high. Ook blijkt de daling van de sportbeoefening in
wedstrijd- en competitieverband in de jaren negentig voor beide leeftijdsgroepen tot stilstand
te zijn gebracht. Enige zorgen kunnen worden geuit over de afname van het verenigingslidmaat-
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schap onder sportende jongeren van 12-19 jaar. Maar deze ontwikkeling blijkt niet zo dramatisch als veelal wordt verondersteld.
De relatie tussen school en sport lijkt de zwakste plek van deze pijler te zijn. Hoewel we weinig
kennis hebben van deze invloed, is het aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de aard,
kwantiteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs enerzijds en de sportparticipatie en talentontwikkeling anderzijds. Als die veronderstelling deugt, raakt de kritiek op het bewegingsonderwijs in Nederland ook het topsportklimaat in ons land. Deze kritiek richt zich op drie aspecten
van het bewegingsonderwijs. Ten eerste de betrekkelijk geringe tijd die in het onderwijs wordt
besteed aan bewegingsonderwijs (in het basisonderwijs krijgen leerlingen gemiddeld 95 minuten bewegingsonderwijs per week). Ten tweede het betrekkelijk geringe percentage scholen
(40% in het basisonderwijs) dat een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs heeft aangetrokken. En ten derde de beperkte samenwerking en relatie tussen de scholen en de sportverenigingen (Herweijer & Stegeman 2008).
In de afgelopen jaren hebben rijksoverheid, gemeenten en sportorganisaties met name
beleid ontwikkeld om aan het laatstgenoemde kritiekpunt tegemoet te komen. Tot 2012 zullen 2.500 fte combinatiefunctionarissen worden gecreëerd om de relatie tussen school, sport
en cultuur te versterken. Daarnaast moet worden opgemerkt dat in 1991 de stichting LOOT
(Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) is opgericht, waaruit een netwerk van zogenoemde
LOOT-scholen is ontstaan. Dit zijn door de overheid erkende scholen waar talenten en topsporters van speciale voorzieningen gebruik kunnen maken om topsport en school te combineren.
Hoofdstuk 7 gaat hier verder op in.

6.2 Draagvlak
Terwijl 77 procent van de topsporters vindt dat het beoefenen van topsport in Nederland niet als
een volwaardig beroep wordt gezien, ziet een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking
dit geheel anders. Zij onderschrijft juist de stelling dat topsport een echt beroep is.
Een groot deel van de Nederlandse bevolking beschouwt topsport bovendien als een prestigieus, nastrevenswaardig beroep: meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zou zijn of
haar kind stimuleren om een topsportcarrière na te streven als het veel aanleg voor sport zou
hebben, tegenover 18 procent die dit niet zou doen. Een schooldiploma blijft in de ogen van
de meeste Nederlanders waardevoller dan een olympische medaille, maar ook daarover denkt
bijna 30 procent anders (zie tabel 6.2).

Een groot deel van de
Nederlandse bevolking
beschouwt topsport
als een prestigieus,
nastrevenswaardig
beroep

Op jacht naar goud

De erkenning van topsport als beroep is nog niet zover
gevorderd dat het is toegevoegd aan de beroepenlijst
waarvan sociologen het beroepsprestige bepalen. Het
beroep ‘topsporter’ ontbrak in alle drie de beroepsprestigeonderzoeken die in 1953, 1982 en 2006 zijn verricht.
In de onderzoeken van 1982 en van 2006 was wel ‘de
beroepsvoetballer’ opgenomen in de lijst met beroepen
die respondenten naar prestige moesten ordenen. Van
alle beroepen bleek dat de beroepsvoetballer in deze
periode het sterkst in prestige was gestegen: van een
55ste plaats in 1982 naar een 40ste in 2006 (Groenewegen
et al. 2008).
Om ook een indicatie te krijgen van het beroepsprestige dat topsporters genieten, hebben wij de Nederlandse
bevolking via een representatieve steekproef gevraagd

Tabel 6.2 Mening van de Nederlandse bevolking over twee stellingen ten aanzien van topsport (in %).

Helemaal
mee eens

Enigszins
mee eens

Neutraal

Enigszins
mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

“Als ik een kind had met veel aanleg voor sport, zou ik het zeker stimuleren om een topsportcarrière na te
streven”

16

38

29

11

7

“Een olympische medaille is net zo
waardevol als een schooldiploma”

10

19

28

20

22

Bron: Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.

Figuur 6.2 Prestigebepaling van het beroep topsporter. De Nederlandse bevolking kreeg nevenberoepen voorgelegd,
geordend van veel naar weinig aanzien, met de vraag om het beroep van topsporter in deze rangorde een plaats te
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Tabel 6.3 Mening van de Nederlandse bevolking over de stelling: “Als Nederlanders een olympische medaille winnen,
heeft dat een positieve invloed op mij” in 1998, 2005 en 2007 (in %).

1998

2005

2007

Mee eens

68

61

59

Neutraal

11

22

27

Mee oneens

21

17

15

Bron: Bevolkingsonderzoek InterView 1998, Bevolkingsonderzoek Mulier Instituut 2005 en Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.

Figuur 6.3 Mening van de Nederlandse bevolking over de stelling: “Nederland moet de ambitie hebben om in het
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medailleklassement van de Olympische Spelen bij de beste tien landen te eindigen.”
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Bron: Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.

Tabel 6.4 Mening van de Nederlandse bevolking in 1998, 2005 en 2007 over de stelling: “De Nederlandse overheid
moet meer geld voor topsport beschikbaar stellen” (in %).

1998

2005

2007

Mee eens

48

42

47

Neutraal

12

30

31

Mee oneens

40

28

22

Bron: Bevolkingsonderzoek InterView 1998, Bevolkingsonderzoek Mulier Instituut 2005 en Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.

Op jacht naar goud

om het beroep topsporter conform zijn prestige te plaatsen in de beroepsprestigeladder die uit
het genoemde sociologische onderzoek naar voren is gekomen. Figuur 6.2 geeft hiervan de resultaten weer, met tussen haakjes de plaats die de genoemde beroepen innemen op de beroeps
prestigeladder, geordend naar maatschappelijk aanzien. De figuur laat zich als volgt lezen: het
grootste deel van de Nederlandse bevolking (21,6%) plaatst het beroep topsporter tussen het
beroep van kolonel en makelaar, die op de beroepsprestigeladder van in totaal 138 beroepen
respectievelijk de 24ste en 35ste plaats innemen.
Hoewel er geen mogelijkheden waren om dit onderzoek op een vergelijkbare manier uit te voeren
als het onderzoek van Groenewegen et al. (2008), mag hieruit voorzichtig worden geconcludeerd
dat het beroep topsporter een redelijk prestige heeft verworven onder de Nederlandse bevolking. Mogelijk ligt dit prestige niet ver weg van – en mogelijk iets boven – het prestige van het
beroep ‘beroepsvoetballer’ dat in het onderzoek uit 2006
als veertigste van de 138 beroepen werd beoordeeld.
Naast prestige kan de topsport ook rekenen op waardering. Een onderzoek uit 2004 liet zien dat de meeste
Nederlanders (83%), meer dan enige andere reden,
trots zijn op hun land vanwege sportprestaties (TiessenRaaphorst & Breedveld 2006). Ander onderzoek laat zien
dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking naar
eigen zeggen positief wordt beïnvloed door Nederlandse
topprestaties op sportgebied. Dit geldt vooral voor jongeren onder de twintig jaar en ouderen boven de vijftig
jaar. Het percentage dat deze positieve invloed herkent,
is in de afgelopen tien jaar wel afgenomen. Die afname
heeft echter niet geleid tot een groter deel dat deze positieve invloed ontkent; wel in een groter percentage dat
hier neutraal tegenover staat.

De afgelopen tien jaar
is de weerstand tegen
grotere investeringen
op topsportgebied
afgenomen

Gezien het belang dat de bevolking aan topsport hecht, kunnen de sportorganisaties en rijksoverheid voor hun topsportbeleid rekenen op steun van een groot deel van de Nederlandse
bevolking. De ambitie dat Nederland tijdens de Olympische Spelen bij de beste tien landen
moet gaan behoren, wordt door iets meer dan de helft van de Nederlanders ondersteund.
Ook staat een groot deel van de bevolking achter het beleid van de overheid om meer geld
voor topsport beschikbaar te stellen om die doelstelling te realiseren. De weerstand tegen grotere investeringen op topsportgebied is in de afgelopen tien jaar afgenomen.
Van de Nederlanders vindt 43 procent dat de investeringen in topsport verder moeten worden verhoogd als daarmee de ‘toptienambitie’ kan worden verwezenlijkt.
Per saldo komt hieruit naar voren dat de topsport kan rekenen op waardering en erkenning.
Nederlanders voelen zich goed en trots wanneer Nederlandse topsporters internationaal succes boeken. Zij zien topsport niet meer als hobby maar als een echt – en nastrevenswaardig –
beroep. De doelstelling van de sportorganisaties en rijksoverheid om Nederland tot de beste
tien van de wereld te laten uitgroeien en daarvoor extra geld ter beschikking te stellen, kan
rekenen op draagvlak onder een meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Die waardering en erkenning komen ook tot uiting in het grote aantal Nederlanders dat
sportwedstrijden volgt. De zendtijd aan sport op televisie is tussen 1991 en 2007 verdrievoudigd van 927 naar 2.876 uur. Omdat de totale zendtijd nog sterker is gegroeid, is de zendtijd
aan sport procentueel gezien afgenomen van 7,9 procent in 1992 en 5,9 procent in 2000 tot
3,5 procent in 2007. Die afname geldt niet voor de kijktijd naar sport. Deze is zowel in abso-
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Tabel 6.5 Mening van de Nederlandse bevolking over twee stellingen ten aanzien van topsport (in %).

Neutraal

Enigszins
mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

30

31

13

9

28

30

16

12

Helemaal
mee eens

Enigszins
mee eens

“De Nederlandse rijksoverheid
moet meer geld voor topsport
beschikbaar stellen”

17

“Als er meer geld nodig is om in
het medailleklassement van de
Olympische Spelen bij de beste tien
landen te eindigen, moet Nederland
meer in topsport investeren”

15

Bron: Bevolkingsonderzoek IntomartGfK 2007.

Tabel 6.6 Aandacht voor sport naar aandeel sporttijdschriften, sportzendtijd en sportkijktijd.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% sporttijdschriften op alle tijdschriften

6,7

6,8

7,3

7,3

7,1

7,1

7,2

7,1

% zendtijd sport op totale zendtijd

5,9

5,4

4,7

5,2

5,2

4,4

3,9

3,5

% kijktijd naar sport op totale kijktijd 11,0

9,0

10,0

9,0

11,0

9,0

16,0

11,0

Bron: Kamphuis & Van den Dool 2008b.

Tabel 6.7 Belangstelling Nederlandse bevolking om sport te volgen via radio en televisie en als toeschouwer.

1995

1999

2003

2007

% van de bevolking dat minstens eens per week
sport volgt via radio of tv

50

44

48

41

% van de bevolking dat nooit sport volgt via radio
of tv

32

35

34

37

% 6-11-jarigen dat wekelijks sport volgt via radio
of tv

34

24

% van de bevolking dat minstens eens per jaar
een sportwedstrijd bezoekt

31

29

Bron: Kamphuis & Van den Dool 2008b.
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19
35

35

lute als in relatieve zin toegenomen. De laatste jaren
ligt de kijktijd weer wat hoger, na een stabilisatie tussen 2000 en 2005.
Ondanks de toenemende aandacht voor sport in de
media, blijkt de omvang van de belangstelling voor sport
op radio en televisie eerder af dan toe te nemen. Het percentage van de bevolking dat sport minimaal eens per
week via radio of televisie volgt, nam af van 50 procent
in 1995 tot 41 procent in 2007; en nog sterker onder
6-11-jarigen. In lijn hiermee nam het percentage van de
bevolking dat nooit sport volgt via radio of televisie in
dezelfde periode toe; van 32 procent in 1995 tot 37 procent in 2007.
Deze gegevens laten zien dat het topsportpubliek
weliswaar omvangrijk is, maar in toenemende mate concurrentie van andere interessesferen ondervindt. Voor het topsportklimaat is dat een ongunstige ontwikkeling. Topsport is gebaat bij een groot publiek. Dit bevordert de media-aandacht
en sponsoring door het bedrijfsleven en zorgt daarmee voor extra financiële mogelijkheden
om topsport te bedrijven.
Afgaande op de enorme belangstelling voor het EK voetbal en de Olympische Spelen in de
zomer van 2008, zit het met die publieke belangstelling wel goed. Vele plaatsen in Nederland
en zelfs de Zwitserse steden Bern en Bazel kleurden oranje. Ook de aandacht van de media
en het thuispubliek voor de prestaties van Nederlandse topsporters in Peking was ongekend
groot. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat die publieke belangstelling over langere termijn wordt vastgehouden en uitgebouwd.

Ondanks de
toenemende aandacht
voor sport in de media,
neemt de belangstelling
voor sport op radio en
televisie af
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6.3 Conclusie
Met de genoemde kanttekeningen kan per saldo worden geconcludeerd dat er in Nederland
kan worden gesproken van een redelijk ontwikkelde sportcultuur. De sportbeoefening onder
jongeren als basispijler van het Nederlands topsportklimaat is in tact. De toekomstige doorstroming van talenten wordt niet belemmerd door een afname van de sportdeelname. De sportdeelname onder jongeren in verenigingsverband en wedstrijd/competitieverband ligt redelijk
stabiel op een hoog niveau. Als zwakste schakel in de sportcultuur kan worden gewezen op
de relatie tussen school en sportvereniging. Het verbeteren van die relatie is een belangrijk
speerpunt van het hedendaagse sportbeleid.
De beeldvorming dat Nederland geen topsportcultuur
heeft, lijkt een restant uit het verleden. De bevolking
erkent topsport als een nastrevenswaardig beroep,
ervaart een positieve invloed van topprestaties en steunt
het overheidsbeleid om in topsport te investeren. Deze
erkenning krijgt ook uitdrukking in de toenemende voorzieningen en aandacht die topsporters krijgen.

Het beeld dat
Nederland geen
topsportcultuur heeft,
lijkt een restant uit het
verleden
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Talentherkenning en talentontwikkeling zijn lange tijd
gezien als processen die voor iedere tak van sport
automatisch van onderop tot stand komen via landelijk
dekkende competitiestelsels. In deze competities participeren in Nederland enkele miljoenen verenigingssporters, ingedeeld naar leeftijd, spelniveau en district.
Clubtrainers en -coaches zorgen voor de selectie binnen
verenigingen. Sportbonden selecteren de beste sporters in regionale en nationale teams. De sportcompetitie
zelf, leidend tot nationale en internationale kampioenen,
zorgt voor de rest.
Op het eerste oog lijkt dit systeem in Nederland effectief en efficiënt te werken. Een in het oog springende
conclusie uit een internationaal vergelijkend onderzoek is
dat het aantal topsporters dat in 2004 tot de beste acht
ter wereld behoorde, per miljoen inwoners in Nederland
vier keer hoger lag dan in Canada, zeven keer hoger
dan in het Verenigd Koninkrijk en tien keer hoger dan in
Vlaanderen. Weliswaar wist slechts één op de zeven van deze A-sporters in Nederland de top
drie van de wereld te bereiken, tegenover één op de vier in de andere genoemde landen, per
saldo bleek Nederland van deze landen de meeste medailles per miljoen inwoners te behalen
(De Bosscher, Bingham et al. 2008). De Spelen van Peking bevestigden dit beeld. Van alle landen die in de medaillespiegel boven Nederland eindigden, won alleen Australië meer medailles en meer gouden medailles per miljoen inwoners. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat in Peking
ongekend veel succes boekte, bleef in verhouding tot het aantal inwoners nipt bij Nederland
achter. De aanvoer van talent is in ons land kennelijk goed verzorgd.
Toch is dit systeem geen garantie voor toekomstig topsportsucces. Landen die er van uitgaan
dat talenten vanzelf wel uit het reservoir aan breedtesporters komen bovendrijven, komen op
een competitieve achterstand te staan als andere landen wel systematisch werk gaan maken van
talentherkenning en talentontwikkeling. De vroegere DDR had hier zelfs een handelsmerk van
gemaakt, terwijl in het huidige decennium met name China en Australië in dit opzicht competitief
voordeel halen. Hiervan gaat druk uit op andere landen om een vergelijkbaar systeem van talentidentificatie en talentontwikkeling tot ontwikkeling te brengen. Dit heeft onder meer tot gevolg
dat het topsportregime zich uitbreidt naar sporters uit steeds jongere leeftijdscategorieën.

Landen die aan
talentherkenning en
-ontwikkeling doen,
voeren druk uit op
andere landen om een
vergelijkbaar systeem
tot ontwikkeling te
brengen

7.1 Talentidentificatie
Talentidentificatie staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Het bestaande systeem beperkt
zich tot de identificatie van talenten die via het piramidesysteem van de georganiseerde sport
komen bovendrijven. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd waarbij sportbonden, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en olympische netwerken samenwerken. Zo houden de
meeste sportbonden volgens de enquête onder de topsportcoördinatoren (gemiddeld drie keer
per jaar) regionale instuiven waarvoor jonge sporters worden uitgenodigd en gescout.
Van detectie en selectie van talenten buiten de georganiseerde sport is echter niet of nauwelijks sprake. Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging worden niet getest op hun fysiologische of technische vaardigheden voor specifieke takken van sport. Binnen sportverenigingen
wordt de talentherkenning grotendeels overgelaten aan de clubtrainers, die vrijwel uitsluitend
oog hebben voor het talent in hun tak van sport. Of een kind wellicht meer aanleg heeft voor
een andere sport is geen vraag waar systematisch onderzoek naar plaatsvindt.19
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Ondanks het ontbreken van een verder ontwikkeld talentidentificatiebeleid kan uit de topsportklimaatenquêtes worden geconcludeerd dat topsporters op steeds jongere leeftijd met hun
sport beginnen. De gemiddelde aanvangsleeftijd van (niet-gehandicapte) topsporters met een
A-status is gedaald van 14,2 in 1998 naar 12,7 in 2002 en 10,7 in 2008. Alle topsporters tezamen
startten gemiddeld tussen hun elfde en twaalfde jaar met de sport waarin zij later zijn gaan
uitblinken. Een kwart was tussen de vier en zeven jaar toen zij met deze sport begonnen; de
helft was jonger dan tien jaar. Topsporters die sinds de Spelen van Athene de top drie of top acht
van de wereld hebben gehaald, verschillen hierin als groep niet significant van de topsporters
die een lagere klassering hebben bereikt.
Het besluit om zich volledig te richten op de sport waarin zij zich nu als topsporter manifesteren, vindt vanzelfsprekend later plaats: gemiddeld tussen het zeventiende en achttiende
levensjaar. Een kwart specialiseerde zich voor het veertiende jaar; de helft voor het zestiende
jaar. Rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van de groep topsporters met een A-status
in 1998 en 2008, kan worden geconcludeerd dat deze groep in 2008 vijf jaar meer sportervaring
in hun tak van sport had dan in 1998 het geval was. Gemiddeld beoefenen (niet-gehandicapte)
topsporters met een A-status hun sport in 2008 reeds 17,7 jaar waarvan twaalf jaar op intensieve wijze.
Opvallend is dat ook hierin geen significante verschillen zijn te vinden tussen de topsporters
die tot de top drie of top acht van de wereld behoren en de topsporters met een lagere klassering.
Topsporters die doorstoten tot de wereldtop blijken niet op jongere leeftijd te hebben gekozen
voor specialisatie in hun tak van sport dan andere talenten die de wereldtop (nog) niet hebben
gehaald.
Dertien procent van de huidige topsporters is zelfs pas
recent (nul tot zeven jaar geleden) met de beoefening
van de huidige hoofdsport begonnen. Een kwart hiervan
betreft paralympische sporters, met een sterke oververtegenwoordiging van zitvolleyballers. Eén topsporter,
een vijftienjarige zitvolleybalster, blijkt de A-status zelfs
vrijwel direct te hebben behaald nadat zij met deze sport
was begonnen. Andere sporten waarin topsporters in
korte tijd naar de internationale top zijn doorgeschoten,
zijn roeien, baan- en wegwielrennen, beachvolleybal,
enduro, curling, bobslee en handboogschieten.
Ook onder de beoefenaars van mondiale sporten
(in dit geval wielrennen en atletiek) bevinden zich twee
topsporters die zich bij de beste acht van de wereld
hebben geschaard terwijl zij pas respectievelijk drie en
vier jaar eerder (op hun achttiende en negentiende levensjaar) met hun sport zijn begonnen. Zij
blijken echter beiden wel een jarenlange ervaring met andere sporten te hebben. De wielrenster
heeft twee andere sporten beoefend, gedurende respectievelijk tien en negen jaar. De atleet
beoefende in het verleden vier tot zes jaar lang drie andere takken van sport.

Topsporters beginnen
op steeds jongere
leeftijd met de sport
waarin zij later
uitblinken

Deze bevindingen zijn extra interessant in het licht van wetenschappelijk onderzoek naar talentidentificatie en -ontwikkeling. Uit dit onderzoek kunnen twee conclusies worden getrokken. Een
eerste is de zogenoemde ‘10 jaar-regel’ die wordt ondersteund door het sportverleden van de
huidige topsporters in Nederland. Talenten hebben gemiddeld ongeveer tienduizend uur en tien
jaar intensieve training nodig om een topniveau te halen in ver ontwikkelde disciplines, zoals op
het gebied van muziek, wiskunde en verschillende takken van sport zoals tennis, zwemmen
en hardlopen (vgl. Baker 2003; Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993).
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Tabel 7.1 Aanvangsleeftijd waarop topsporters met de beoefening van hun sport zijn begonnen en aantal jaren dat zij
deze sport in het jaar van de meting beoefenen.

Aanvangsleeftijd

Aantal jaar beoefend

0-meting 1-meting 2-meting 0-meting 1-meting 2-meting
1998

2002

2008

1998

2002

2008

Gemiddelde van niet-gehandicapte topsporters met A-status

14,2

12,7

10,7

12,6

14,5

17,7

Gemiddelde van alle topsporters
met een A- en B-status

12,6

13,2

11,8

13

13,4

16,3

Minimum

3

3

4

1

1

0

Maximum

48

40

32

29

49

45

25ste percentiel

8

8

7

9

9

11

50 ste percentiel

11

12

10

12

13

16

75ste percentiel

16

18

15

17

17

21

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.

Een tweede is dat er diverse nadelen zijn verbonden aan vroegtijdige specialisatie en dat een
sampling environment, waarin kinderen in de eerste fase van hun ontwikkeling (zes tot twaalf
jaar) vrijelijk verschillende sporten kunnen uitproberen, positievere effecten heeft op hun latere
sportgedrag dan vroege specialisatie. Sampling door kinderen bevordert de intrinsieke motivatie om te sporten, stimuleert ‘een leven lang sporten’ en heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd staat het de ontwikkeling naar topniveau niet in de weg,
althans niet in sporten waar de beste prestaties in de wereldtop na de volwassenwording worden gerealiseerd (Côté, Baker & Abernethy 2007; Côté & Fraser-Thomas 2007; Soberlak & Côté
2003; Stevenson 1990; Wiersma 2000).
In de meeste takken van sport blijkt zowel specialisatie als diversificatie een goede voorspeller te zijn van latere topprestaties. Maar topsporters die zich al vroeg volledig op één sport
storten, blijken vergeleken met topsporters die in hun kinderjaren een brede sportoriëntatie
kenden wel vaker hiervan nadelige gevolgen te ondervinden. Zij verliezen in de loop van hun
sportloopbaan vaker het plezier in hun sport, lopen vaker
blessures op, haken vaker vroegtijdig af (burn-out) en
stoppen vaker geheel met sportbeoefening (drop-out)
(zie Baker 2003).
In Nederlands perspectief zijn deze conclusies extra
interessant. Sportverenigingen bieden immers doorgaans
maar één tak van sport aan. En kinderen wisselen over
het algemeen maar weinig van club. Afgaande op het
genoemde onderzoek zouden de ontplooiingskansen van
jonge sporttalenten gunstig worden beïnvloed wanneer
verenigingen meer mogelijkheden bieden om verschillende sporten naast elkaar uit te proberen. Verbreding
van het sportaanbod is één mogelijkheid daartoe; samenwerking met scholen en tussen verenigingen onderling
een andere.

Talenten hebben
gemiddeld ongeveer
tienduizend uur en
tien jaar intensieve
training nodig om een
topniveau te halen
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7.2 Talentontwikkeling
Van talentontwikkeling is in de Nederlandse sport al veel langer sprake, maar ook dit beleid wordt
momenteel in navolging van andere landen op een nieuwe leest geschoeid.
Beargumenteerd kan worden dat talentontwikkeling één van de ‘natuurlijke’ taken van sportverenigingen en sportbonden is, die zij al uitoefenen zolang zij bestaan. De klassieke werkwijze
die zij daarbij hebben gevolgd, is dat de talentontwikkeling begint bij de vereniging en de trainer/coach op lokaal
niveau. De ontwikkeling bij verenigingen wordt vanaf
zekere leeftijd gevolgd door selecties en trainingen op
regionaal en landelijk niveau, waarbij het initiatief verschuift van de clubcoach naar de bondscoach.
Deze klassieke werkwijze is redelijk ver doorontwikkeld. Op één na alle topsportcoördinatoren geven aan dat
hun bond op gestructureerde wijze aan talentbegeleiding
werkt; door fulltime jeugdbondscoaches, jeugdselecties, centrale trainingen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, talentvolgsystemen en dergelijke. Veertien van de
24 sportbonden hanteren een Meerjaren Opleidingsplan
voor talenten. Zes van deze bonden zetten het zogenoemde Talent Volg Systeem in. Ongeveer de helft van
de sportbonden werkt samen met scholen, verenigingen en de olympische netwerken.
De vernieuwing van het talentontwikkelingsbeleid
houdt die klassieke aanpak in stand, maar heeft als doel
om dit planmatiger en systematischer uit te voeren vanuit een sociaalpedagogisch meer doordacht ontwikkelingsperspectief op talenten. Eén van de
modellen die de georganiseerde sport en de overheid in dit verband voor ogen hebben, is het
Long Term Athlete Development Programme (LTAD). Dit programma gaat uit van een ontwikkeling in zeven fasen, met een actieve start van de sportbeoefening onder 0-6-jarigen, het ontwikkelen van plezier in sport en (basis)bewegingsvaardigheden onder 6-8/9-jarigen, het leren
trainen en ontwikkelen van algemene sportvaardigheden en -technieken in de periode van 8/911/12 jaar, het vergroten van de eigen kwaliteiten, fitheid en kracht van 11/12-15/16 jaar, het trainen voor wedstrijden vanaf het zestiende jaar, het trainen om te winnen vanaf het negentiende
jaar en het levenlang sporten in het verlengde hiervan.
Vooralsnog drukt het programma voornamelijk een ideaal uit. Het geeft aan hoe NOC*NSF,
sportbonden en rijksoverheid de succesgerichtheid van het topsportbeleid willen combineren
met een sociaalpedagogisch onderbouwd ontwikkelingsmodel van talenten waarin plezier, voldoening en uitdaging voorop staan (zie Hutten 2009 voor een uitgebreide bespreking van het
LTAD). Van een consequente toepassing van het LTAD in de praktijk is nog geen sprake. Wel
staat dit model de meeste bonden voor ogen in het talentontwikkelingsbeleid dat zij momenteel voeren of ontvouwen.
Eén van de doelstellingen van het nieuwe talentontwikkelingsbeleid is dat talenten op jonge
leeftijd extra aandacht kunnen krijgen en in hun ontwikkeling kunnen worden gevolgd. De huidige topsporters kregen die extra aandacht voor het eerst van de vereniging toen zij gemiddeld vijftien jaar oud waren, en van de sportbond op zeventienjarige leeftijd. Er doen zich geen
verschillen voor tussen topsporters die in de afgelopen vier jaar de wereldtop hebben gehaald
(geldt zowel voor top drie als voor top acht) en tussen topsporters die sinds Athene een lager
niveau hebben bereikt: de leeftijd waarop vereniging en bond extra aandacht bood, verschilt
voor deze groepen niet significant.

De huidige topsporters
kregen voor het eerst
extra aandacht van
de vereniging toen
zij gemiddeld vijftien
jaar oud waren, en
van de sportbond op
zeventienjarige leeftijd
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Bij de vereniging kreeg meer dan dertig procent van de talenten extra aandacht in de vorm van
frequentere en intensievere trainingen en trainingen in aparte groepen en met specifieke trainings- en wedstrijdschema’s. Via de bond kreeg een substantieel deel van de topsporters de
beschikking over kleding en materialen, betere trainingsfaciliteiten en vooral de mogelijkheid
om aan internationale wedstrijden deel te nemen. Ook kon ongeveer de helft van de talenten
via de bond gebruikmaken van medische begeleiding, tegenover een vijfde via de vereniging.
Een kwart van de talenten kreeg via de bond toegang tot andere (para)medici en andere specialisten, zoals een mentaal begeleider en een diëtist. Via de vereniging was dat voor de meesten niet mogelijk. Teamsporters kregen deze extra (sportspecifieke) aandacht vaker aangeboden
dan solosporters. Hetzelfde gold voor talenten in olympische sporten vergeleken met talenten
in niet-olympische sporten.
Hoewel een meerderheid van de topsporters de extra aandacht/voorzieningen en de
begeleiding door de topcoaches die zij als talenten kregen als voldoende of goed beoordelen,
vindt de helft van alle topsporters dat de begeleiding onvoldoende was en de extra aandacht/
voorzieningen te laat kwam. Dit geldt significant vaker voor talenten die in de afgelopen vier
jaar niet zijn doorgestoten tot een internationale topdrie- en topacht-positie. Topsporters die
de begeleiding als onvoldoende hebben ervaren, hadden met name graag meer begeleiding
gekregen van een sportpsycholoog (50%), diëtist (38%), (para)medicus (37%) en studiebegeleider (32%).
De topcoaches onderschrijven dit oordeel van de topsporters. Van hen acht 71 procent zich
niet in staat om de aankomende talenten die zij trainen voldoende aandacht en faciliteiten te
bieden, ofwel door een gebrek aan faciliteiten, ofwel door een gebrek aan tijd, contracturen en
financiële middelen. Zij vinden dat talenten meer ondersteuning zouden moeten krijgen in de
vorm van frequentere, intensievere en meer gerichte trainingen, betere trainingsfaciliteiten en
meer (para)medische begeleiding.
De huidige topsporters tezamen schatten in dat zij op
vijftienjarige leeftijd gemiddeld circa twaalf fysieke
trainingsuren maakten, inclusief de sportspecifieke
training, conditietraining, krachttraining en dergelijke.
Volgens 68 procent van de topsporters was dat minder
dan het aantal uren dat hun buitenlandse concurrenten
destijds trainden. Slechts vier procent schat in dat zij op
vijftienjarige leeftijd meer trainden dan hun concurrenten. Topsporters die sinds Athene tot de top drie van de
wereld behoorden, zijn hierin veel minder uitgesproken
dan topsporters die hier niet in slaagden. Onder topcoaches en topsportcoördinatoren ligt de mening iets
meer verdeeld, maar ook zij vermoeden in meerderheid
dat de buitenlandse concurrenten meer trainingsuren
maakten (zie tabel 7.2). Daarbij is het overigens de vraag
of topsporters in andere landen niet precies dezelfde
indruk hebben van hun Nederlandse concurrenten. Het
gras van de buren lijkt immers vaak groener.

De helft van alle
topsporters vindt
dat de begeleiding
en aandacht die zij
als talent kregen
onvoldoende waren en
te laat kwamen

Om te bevorderen dat talenten de aandacht krijgen die zij nodig hebben, is talentontwikkeling
in de afgelopen jaren tot één van de beleidsspeerpunten benoemd van het Ministerie van VWS
en NOC*NSF. In 2005 wees het kabinet een jaarlijks bedrag van 4,8 miljoen euro toe voor
talentontwikkeling. Vanaf 2009 wordt dit verhoogd tot 9,8 miljoen per jaar. Dat geld zal worden
benut voor de certificering en uitvoering van meerjarige opleidingsprogramma’s van sportbonden,
de aanwijzing van high potentials die aanspraak kunnen maken op bijzondere voorzieningen,
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Tabel 7.2 Indruk van topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren van het aantal fysieke trainingsuren dat
buitenlandse concurrenten op vijftienjarige leeftijd maakten vergeleken met Nederlandse talenten (in %).

Topsporters

Topcoaches

Topsportcoördinatoren

Meer/veel meer

68,0

60,0

60,0

Evenveel

27,6

22,9

20,0

Minder/veel minder

4,4

17,1

20,0

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

de aanstelling van specifieke talentcoaches bij sportbonden en een uitbreiding van speciale
voorzieningen die trainen, studeren en wonen op korte afstand van elkaar mogelijk maken.
De aanstelling van specifieke talentcoaches is een belangrijke ambitie van de sportbonden.
De geënquêteerde topsportcoördinatoren zijn op één na unaniem van mening dat dergelijke
specifieke talentcoaches in de best presterende landen in hun tak van sport al werkzaam zijn.
Tegelijkertijd geeft 83 procent van hen aan dat Nederland in hun tak van sport nog te weinig van
deze talentcoaches kent. Zij schatten dit tekort op gemiddeld 6 fte per sportbond.
Een andere ambitie is om topsport en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Jonge talenten zijn immers leerplichtig. Zij moeten topsport en onderwijs combineren terwijl dat in de praktijk vaak een lastige opgave blijkt. Enerzijds vullen topsport en onderwijs elkaar aan. Op beide
gebieden ontwikkelen jonge mensen hun competenties en krijgen talenten de kans om zich te
ontplooien en zich met anderen te meten. Anderzijds concurreren topsport en onderwijs met
elkaar; beide vragen om een zekere overgave aan het regime dat voor beide systemen is ingericht. Deze regimes stellen dwingende eisen aan de jonge talenten waaraan zij in hun levensfase tegelijkertijd moeten beantwoorden, maar die in de praktijk steeds moeilijker te combineren
zijn (Blom & Duijvestijn 2008).
Onder sporttalenten groeit de drang en dwang – of, in termen van Norbert Elias, de Selbstzwang
en Fremdzwang (Elias 2007 (1939)) – om in deze tweestrijd voorrang te verlenen aan het topsportregime. Ten eerste neemt de druk vanuit de sport toe om ‘te leven als een topsporter’ en
daarvoor zoveel mogelijk andere zaken opzij te zetten. Met de commercialisering van de sport
gloort ten tweede het perspectief van een veelverdienende celebrity. Dat die status voor slechts
een enkeling zal zijn weggelegd, is slechts een detail. Ten derde kan een keuze voor de topsport
ook in toenemende mate rekenen op begrip, waardering en stimulering van een groot deel van
de bevolking. Zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, geldt topsport als een prestigieus, nastrevenswaardig beroep.
Jonge talenten zijn evenwel nauwelijks voorbereid op de topsportwereld waarin zij terechtkomen. De topsport is voor hen een nieuwe, disciplinerende wereld die regels stelt, druk uitoefent
en de verhoudingen met het thuisfront, vriendenkringen en het schoolregime soms drastisch
verandert. De huidige topsporters benadrukken dat een goede begeleiding bij deze overgang
van groot belang is. Zo adviseert een judoka dat sportorganisaties beter moeten

“aangeven waar je in terechtkomt als jong talent en wat je kan halen.”
In dezelfde lijn bepleit een hockeyster

“duidelijkheid over wat belangrijk is als je zoveel sport. Zeker op jongere
leeftijd voorlichting over eten en loopbaantrajecten en dergelijke.”
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Een wielrenster heeft het idee dat dit inmiddels al beter is geregeld dan in haar jeugd:

“Ik denk dat ze op dit moment veel verder zijn dan in de tijd toen ik een talent was.
Ik zie dat er nu een veel betere begeleiding is en dat er ook veel meer gecommuniceerd
wordt met talenten.Vooral ook dat ze zelf over dingen gaan nadenken en niet dat
alles voorgekauwd wordt. Ik ben van mening dat dat goed is voor de ontwikkeling
van een sporter, het besef waarom je iets doet en waarvoor. Ik ben van mening dat
je hier vroeg mee moet beginnen en ik hoop dat dit verder verbeterd wordt.”
De spanning tussen de eisen die het topsport- en schoolregime stellen, vergt in dit verband
extra aandacht. Zo bepleiten topsporters

“betere begeleiding wat betreft onderwijs!”
Om hieraan te beantwoorden, zijn sinds de jaren negentig diverse ondersteunende voorzieningen in het leven geroepen. Zo heeft de eerdergenoemde stichting LOOT – een samenwerkingsverband van scholen in het voortgezet onderwijs (zie paragraaf 6.1) – belangrijke stappen gezet
om talenten te helpen bij het combineren van topsport en onderwijs. Momenteel bestaan er
23 LOOT-scholen met in totaal ongeveer 2.500 leerlingen, verspreid over heel Nederland. Het
Ministerie van OCW heeft deze scholen een licentie gegeven om in hun onderwijs bijzondere
voorzieningen voor topsporttalenten te treffen.
Een afgeleide functie van deze LOOT-scholen is dat zij als voorbeeld dienen voor andere
onderwijsinstellingen. Ook buiten het verband van LOOT-scholen zijn veel onderwijsinstellingen namelijk flexibeler geworden in hun houding ten aanzien van talenten en topsporters. Uit de 2-meting van
het topsportklimaat blijkt dat topsporters hiervan inmiddels op ruime schaal gebruikmaken. Zo is 51 procent van
de topsporters die onderwijs volgt van mening dat het
onderwijs voldoende is afgestemd op hun topsportprogramma. Volgens 28 procent is het onderwijs hierop wel
afgestemd, maar nog onvoldoende. En 21 procent geeft
aan dat er van afstemming nog geen sprake is.
De afstemming bestaat vooral uit een flexibel les- en
tentamenrooster (gebruikt door 68% van de topsporters
die onderwijs volgen), een verminderde aanwezigheidsplicht (61%), studiespreiding (51%), individuele studiebegeleiding (36%) en examen- en overgangsregelingen (20%). Veertig procent van de topsporters
beoordeelt de medewerking van hun onderwijsinstituut als goed, 25 procent als voldoende,
19 procent als redelijk en 15 procent als onvoldoende of slecht.
Ondanks alle goede bedoelingen doen zich nog altijd knelpunten voor in de combinatie van
topsport en onderwijs; zelfs op de LOOT-scholen (Blom & Duijvestijn 2008). Ten eerste blijkt
het een grote opgave om in het systeem van klassikaal onderwijs individueel maatwerk te leveren. Het onderwijsrooster moet immers voortdurend worden aangepast aan het trainings- en
wedstrijdprogramma van individuele of kleine groepen talenten en topsporters.
Een tweede knelpunt is dat speciale voorzieningen nog maar beperkt aanwezig zijn in het basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In sporten waar talenten al op jonge
leeftijd extra aandacht krijgen, zoals turnen en tennis, hebben de sportbonden dan ook gepleit voor
invoering van het LOOT-systeem in het basisonderwijs. Op het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs zijn inmiddels zes scholen geselecteerd om ook hier een pilot te starten. In het hoger
onderwijs bestaat een dergelijk initiatief nog niet. De totstandkoming van specifieke opleidingen

LOOT-scholen
dienen als voorbeeld
voor andere
onderwijsinstellingen
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voor topsporters op dit onderwijsniveau blijft vooralsnog een ad-hocbeleid dat per hogeschool en
universiteit verschilt (Algemene Rekenkamer 2008; Blom & Duijvestijn 2008).
Een derde knelpunt is dat deze afstemming slechts zelden is vastgelegd en daardoor in veel
onderwijsinstellingen een zekere willekeurigheid heeft, afhankelijk van de welwillendheid en topsportoriëntatie van de betreffende docent(en). Veel topsporters pleiten dan ook voor een duidelijkere voorlichting en een formalisering van de gemaakte regels:

“Er zijn genoeg leraren die niks hebben met sport en je dus expres dwars
gaan zitten”, stelt een roeier, “er moeten echte regels komen.”
Zo beklaagt ook een korfbalster dat zij overal zelf achteraan moet:

“Iedere keer weer opnieuw bij verschillende mensen vertellen waarom ik
bijvoorbeeld extra herkansingen krijg. Er staat niets op papier.”
Een hockeyer vult hierop aan dat er meer begrip moet komen voor topsport:

“Topsport vormt je als mens evenveel als de opleiding dat
doet. Laat sporters geen onzinnige vakken volgen en geef ze de
competenties die ze verdienen door topsport te bedrijven.”
Om deze situatie verder te verbeteren, zijn NOC*NSF en het Ministerie van VWS onlangs gestart
met de ontwikkeling van Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s). Doel hiervan is wonen, trainen en studeren zoveel mogelijk rond één locatie te clusteren. In 2008 zijn de eerste van deze
clusters formeel erkend. Voor sporten die zich vanwege sporttechnische vereisten hiervoor niet
lenen, zoals zeilen, kijkt NOC*NSF uit naar specifieke nationale topsportcentra (NTC’s).
De totstandkoming van CTO’s en NTC’s vergroot de disciplinerende werking van het topsportregime. Tegelijkertijd voldoen zij aan een behoefte van topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren die zich met de topsport hebben verbonden en hieraan ook hun identiteit
verlenen. Zo adviseert een tafeltennisster

“de mogelijkheid te creëren dat talenten op jonge leeftijd de school en hun
sport goed kunnen combineren, zo min mogelijk reistijd hebben en al veel
uren kunnen maken die nodig zijn voor het beoefenen van hun sport.”
Een roeier vraagt om

“meer grote instellingen waar veel topsporters met elkaar sporten
en wonen en dan ook nog naar school kunnen.”
Op één na zijn alle geënquêteerde topcoaches en topsportcoördinatoren van mening dat de
clustering van leren, wonen en sporten een positieve invloed zal uitoefenen op de topsportprestaties. Wat de effecten zijn op leren en wonen (waaronder de gezins- en vriendenrelaties)
moet nog worden bezien.
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7.3 Conclusie
De huidige erkende topsporters zijn op jongere leeftijd met hun sport begonnen dan de topsporters die tien jaar geleden een A- of B-status hadden. Omdat de gemiddelde leeftijd van beide
groepen topsporters wel ongeveer gelijk is gebleven, kan van de huidige generatie topsporters
worden gesteld dat zij hun sport gemiddeld vijf jaar langer beoefenen dan voor de generatie
topsporters in 1998 gold. Topsporters die de top drie of top acht van de wereld hebben bereikt,
blijken niet op jongere leeftijd met hun sport te zijn gestart dan topsporters die dit niveau (nog)
niet hebben gehaald. Niet te bepalen is in hoeverre het gevoerde talentidentificatie- en talentontwikkelingsbeleid op beide conclusies heeft ingewerkt.
Duidelijk is wel dat de aandacht voor talentidentificatie en talentontwikkeling in de mondiale
medaillewedloop sterk zal groeien. Het succes van China op de Spelen in Peking is ten dele
gebaseerd op een grootschalig en hard talentselectiesysteem. Met het oog op de Spelen van
2012 te Londen heeft ook het Verenigd Koninkrijk in snel tempo een talentidentificatie- en talent
ontwikkelingsprogramma ontwikkeld. Er is een uitgebreid programma ontwikkeld om talentvolle
sporters in een vroeg stadium te testen op hun fysieke geschiktheid. Talenten die in de ene tak
van sport de top net niet halen, worden gestimuleerd zich te specialiseren in verwante sporten
(Bingham 2008). In de verhevigende internationale concurrentiestrijd oefent die ontwikkeling
druk uit op andere landen om hierin mee te gaan. En dat geldt des te meer voor landen met een
kleine bevolkingsomvang. Daar wordt het talent dat niet komt bovendrijven veel minder gemakkelijk gecompenseerd door een ander talent dat wel doorbreekt.
De druk die voortkomt uit de internationale medaillewedloop, betekent niet dat ieder talentidentificatie- en ontwikkelingssysteem dat succesvol blijkt te zijn klakkeloos navolging verdient.
Vooralsnog accepteert geen enkele westerse democratie een systeem dat individuen ondergeschikt maakt aan het staatsbelang om via sportprestaties internationaal prestige te verwerven.
Een land als Noorwegen gaat hierin zelfs zo ver dat het kind via wetgeving wordt beschermd
tegen een te jonge opname in het topsportregime. Talentidentificatie van kinderen jonger dan
dertien jaar is hier verboden (Augestad, Bergsgard & Hansen 2006). Overigens laten verschillende wetenschappelijke onderzoeken zien dat een dergelijk verbod, op enkele sporten na, niet
nadelig hoeft uit te werken op de ontwikkeling en doorstroming van talenten. Het creëren van
een sampling environment voor de jongste talenten, waarin sportplezier, keuzevrijheid en stimulering centraal staan, blijkt ook vanuit de philosophy of excellence een effectievere strategie dan
een systeem dat zich richt op zo jong mogelijke identificatie, selectie en specialisatie.
In de context van de internationale medaillewedloop zijn sportorganisaties en overheden
op zoek naar een goed functionerend en verantwoord talentidentificatie- en ontwikkelings
systeem. Enerzijds willen zij talenten vroeg opsporen en optimale ontplooiingskansen bieden.
Anderzijds willen zij deze talenten helpen om zich ook in bredere zin maatschappelijk te ontwikkelen en voorkomen dat zij door een te vroege specialisatie afgebrand raken (burn-out) of voortijdig uitvallen (drop-out).
Er is nog weinig bekend over de wijze waarop jonge talenten zich ontwikkelen tot topsporters en hoe een dergelijk talentidentificatie en -ontwikkelingssysteem moet worden vormgegeven. Terecht vraagt een jonge golfster in dit verband om aandacht voor de ouders. Weten
zij wat het voor hun kind betekent om topsport te beoefenen? “Pushen is niet goed”, voegt zij
er vervolgens veelzeggend aan toe. Deze problematiek reikt verder dan de ouders en betreft
ook de houding van clubtrainers tot verenigingsbestuurders en van bondscoaches tot bondsbestuurders. Op welke leeftijd is selectie van talenten verantwoord voor de ontwikkeling van
de kinderen? Wat zijn de gevolgen van vroegtijdige specialisatie? Is de beoefening van meerdere sporten gunstig voor de ontwikkeling van een kind in het algemeen en een jong talent in
het bijzonder? Hoe begeleid je jonge talenten en stel je hun eigen levenssfeer centraal? Ook in
de wetenschap is het laatste woord over al deze vragen nog niet gezegd.
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De identificatie van talenten is in Nederland momenteel grotendeels gebaseerd op het piramide
stelsel van de georganiseerde sport. De veronderstelling is dat uit de pool van sporters vanzelf
enkele talenten komen bovendrijven en dat de clubs en trainers deze talenten, gestimuleerd door
het competitie- en selectiesysteem, eruit zullen halen en extra aandacht zullen geven. Dit werkt
per definitie alleen in takken van sport die een redelijk grote vijver van jeugdige sporters kennen. In Nederland geldt dat met name voor voetbal, gymnastiek, tennis, hockey, zwemmen, de hippische sport,
korfbal, volleybal en judo, hoewel deze vijvers in internationaal perspectief nog altijd betrekkelijk klein uitvallen. Voor sportbonden met minder jeugdleden geldt dat
nog sterker. In hun jacht op goud zal een dergelijk systeem voor kleinere sporten steeds minder voldoen. Een
alternatief model zal echter niet alleen gericht moeten
zijn op vergroting van de kans op Nederlands eremetaal.
De uitdaging is om naast het optimaliseren van sportieve
ontplooiingskansen ook rekening te houden met andere
belangen en perspectieven van talentvolle kinderen.

Een talent dat in de
ene tak van sport de
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Het bedrijven van topsport werd in Nederland lange tijd niet als zelfstandig beroep gezien. Volgens
de filosofie van het amateurisme, die in de meeste sportorganisaties tot diep in de twintigste
eeuw domineerde, diende sport als liefhebberij te worden beoefend. Het aannemen van geld
voor sportprestaties gold als onsportief gedrag dat hard moest worden aangepakt. Vergelijk het
met het dopinggebruik van tegenwoordig.
De amateurregels werden op vele manieren ontdoken of opgerekt, om voltijdse sportbeoefening mogelijk te maken. Overheden in het Oostblok ontwikkelden een systeem van staatsamateurs. Topsporters kregen hier een min of meer fictieve functie bij de staat zodat zij zich
volledig aan de topsport konden wijden. Amerikanen vonden een uitweg met het systeem van
de student athletes.
Volgens Van Staveren, emeritus hoogleraar op het gebied van sport en recht en deelnemer aan de Olympische Spelen van 1968, behoorde Nederland lange tijd tot de landen waar
topsporters geen mogelijkheden hadden om op vergelijkbare wijze de amateurregels te hanteren (Van Staveren 1993). Als gevolg hiervan raakte Nederland internationaal achterop. Het
Nederlandse marktaandeel tijdens de Olympische Zomerspelen (het aantal gewonnen op het
maximum te behalen medaillepunten) nam tussen 1964 en 1980 iedere vier jaar af; van 1,8 procent in 1964 tot 0,3 procent in 1980 (zie paragraaf 14.1).
Met de toenemende commerciële waarde van het groeiende televisiepubliek nam de druk op het IOC toe om de
amateurbepalingen af te schaffen. Toen dat in 1984 ook
daadwerkelijk gebeurde, commercialiseerde en professionaliseerde de topsport in rap tempo, met als gevolg
dat het internationale prestatieniveau van de olympische
sporten verder omhoog ging. Zoals in hoofdstuk 1 aan
de orde kwam, verenigden Nederlandse topsporters zich
in reactie hierop in het Comité Topsport. De beoefening
van topsport was volgens dit comité nauwelijks meer te
combineren met een andere volledige baan of studie en
moest worden gezien als een ‘primaire tijdsbesteding’.
Het Comité Topsport bepleitte daarom een verbetering
van het topsportklimaat met onder meer een minimuminkomengarantie voor topsporters die
op het hoogste niveau presteerden.
Die verbetering is er gekomen. Hierbij is met name in de jaren negentig ingezet op het verbeteren van de maatschappelijke en financiële omstandigheden waarin de topsporter verkeert.
Toen daarvoor specifieke regelingen waren getroffen, is het accent meer komen te liggen op
het primaire proces: uitbreiding en verbetering van het trainings- en wedstrijdprogramma. De
gedachte hierachter is dat de basisstructuur (trainingen, wedstrijden) bij uitstek op orde moet
zijn. Topsporters moeten eerst en vooral in staat worden gesteld meer en beter te trainen dan
in het verleden en dan hun concurrenten in het buitenland.

Het accent van
het topsportbeleid
is verlegd naar het
primaire proces
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8.1 Training en competitie
Om vooruitgang te realiseren in het primaire proces, heeft NOC*NSF ingezet op verhoging van
het niveau van de trainings- en wedstrijdprogramma’s (de zogeheten World Class Performance
Programmes), die op bondsniveau worden aangestuurd door een technisch directeur en vanuit NOC*NSF worden ondersteund door een prestatiemanager. Voor de topsporters moet dit
ertoe leiden dat zij duidelijkere trainings- en prestatiedoelen stellen en kunnen rekenen op deskundige begeleiding en kwalitatief hoogwaardige trainings- en wedstrijdaccommodaties.
De huidige topsporters hebben een overwegend positief beeld van het trainings- en begeleidingsteam. Van de topsporters beoordeelt 89 procent de sporttechnische deskundigheid van
de coaches als voldoende of goed; volgens 78 procent geldt hetzelfde voor de sociale vaardigheden van de coaches. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen: 22 van de 289 ondervraagde topsporters vinden de sociale vaardigheden onvoldoende of slecht, terwijl 11 topsporters hetzelfde
oordeel vellen over de technische kwaliteiten van de trainer/coaches. Hoewel dit geringe aantallen zijn, is iedere slechte relatie tussen de topsporter en zijn of haar coach voor de betrokkenen direct een probleem. Hun relatie is immers bijzonder intens. Wanneer de vijf procent
meest extreme (en onmogelijke) antwoorden worden weggelaten, komt uit de enquêtes naar
voren dat topsporters gemiddeld 21 uur per week met hun persoonlijke trainer of bondstrainer
doorbrengen in verband met hun sportbeoefening.
Vrijwel alle topsporters en topcoaches geven aan dat zij met elkaar werken vanuit duidelijke trainings- en prestatiedoelen voor het lopende jaar en de komende jaren. Samen houden
vrijwel alle trainers en topsporters de wedstrijd- en competitieresultaten, trainingsprestaties
en technische vaardigheden systematisch bij. Een kleiner deel (tussen de 50 en 70%) doet
hetzelfde voor lichaamsgegevens en het fitness/conditieniveau. Bij het opstellen van de trainings- en wedstrijdprogramma’s hebben de topsporters bij zeven tot acht op de tien trainers
een eigen inbreng. Het merendeel van de topsporters toont zich hierover tevreden. Eén op de
zeven is kritischer; met name onder de olympische sporters. Topsporters die in hun tak van
sport tot de top drie van de wereld behoren, zijn vaker tevreden over de invloed die zij op het
wedstrijdprogramma hebben dan lager geklasseerde topsporters.
Tabel 8.1 laat zien dat topsporters en trainers de gemiddelde trainingsarbeid in de afgelopen tien jaar behoorlijk hebben opgeschroefd. Hierbij is gecontroleerd op het toegenomen percentage A-topsporters in de totale groep erkende topsporters en de oververtegenwoordiging
van gehandicapte topsporters in de responsgroep.
De topsporters met een A-status (exclusief gehandicapte topsporters) trainen gemiddeld negen keer per week,
met in totaal gemiddeld 22 trainingsuren. In vergelijking
met 1998 en 2002 trainen zij min of meer even vaak, maar
het aantal trainingsuren nam in dezelfde periode met dertig
procent toe van gemiddeld 17 tot 22 uur. Ook de omvang
van de trainingsstages en het aantal internationale wedstrijden waaraan deze topsporters deelnemen, zijn in het
huidige decennium sterk toegenomen.
Topsporters (gehandicapt en niet-gehandicapt) die
tot de top drie van de wereld behoren, trainen significant meer uren dan de overige topsporters (24 versus
20). Ook zijn zij veel meer dagen per jaar op trainingskamp (70 versus 42). Voor topsporters die tot de top
acht behoren, gelden eveneens statistisch significante
verschillen ten opzichte van de topsporters die op lager
niveau acteren.

De afgelopen tien jaar
hebben topsporters en
trainers de gemiddelde
trainingsarbeid
behoorlijk opgeschroefd
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Tabel 8.1 Trainings- en wedstrijdomvang van topsporters met een A-status (exclusief gehandicapte topsporters).

1998

2002

Gemiddeld aantal keer training per week

8,8

10,6

2008
9,0

Gemiddeld aantal uur training per week

17,4

19,5

22,3

Gemiddelde reistijd naar trainingen per week

5,9

8,0

7,5

Gemiddeld aantal dagen meerdaagse trainingsstages per jaar

34,4

48,4

59,6

Gemiddeld aantal internationale wedstrijden per jaar

9,6

9,8

14,8

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.

De omvang van de trainingsarbeid en het wedstrijdprogramma ligt hoger onder topsporters met
een A-status dan onder topsporters met een B-status, hoger onder olympische sporters dan
niet-olympische sporters en hoger onder niet-gehandicapte dan onder gehandicapte topsporters. Ook zijn er duidelijke verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwen maken gemiddeld
meer trainingsuren (22 versus 18 uur) en verblijven meer dagen in trainingskampen (53 versus
40 dagen) dan mannen. Deze verschillen hangen met elkaar samen en kunnen mede worden
verklaard doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn onder de topsporters die een A-status
hebben en een olympische sport beoefenen.
Topsporters en trainers verschillen in hun oordeel of deze omvang van de trainingsarbeid voldoende is om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Ongeveer de helft van de coaches
en drie op de tien topsporters vinden van niet. Slechts een enkeling van de topsporters vindt
dat hij of zij teveel traint. Zeven op de tien vindt de eigen trainingsinspanning voldoende, zoals
de zwemster en volleybalster die respectievelijk stellen:

“Je weet eigenlijk niet
wanneer je nu precies
genoeg traint”
(Een topsporter
over het aantal
trainingsuren en
de daarbij horende
onzekerheid)
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“Zoals het nu gaat, gaat het uitstekend. De
begeleiding is erg goed en de trainer weet
wat voor trainingen er moeten komen.”
“We trainen genoeg. Arbeid-rustverhouding
goed. Prestaties goed.”
Topsporters die niet tot de top acht in hun tak van sport
horen, zijn daarentegen significant vaker van mening dat
zij onvoldoende trainen om op het hoogste niveau te
presteren:

“Ik denk dat er nog meer getraind moet
worden om een hoger niveau te bereiken.”
“Er kan veel harder getraind worden. In vergelijking
met het buitenland doen we het redelijk rustig aan
en is men snel geneigd het al heel wat te vinden.”

Voor allen lijkt te gelden dat zij naar een maximale trainingsprestatie streven en continu onder
druk staan om optimale trainingsarbeid te leveren:

“Ik denk dat ik het maximale
uit mijn trainingen haal.”

“Meer trainen maakt
ons niet beter dan de
rest. Slim trainen wel”
(Een topsporter
over het aantal
trainingsuren)

“Ik haal alles eruit wat erin zit.”
“Je traint eigenlijk altijd te weinig.”
“Ik zou graag meer willen trainen, maar
dit is alleen te realiseren als er meer geld
komt. Om meer te trainen moeten meer
uren zaalhuur en trainingssalaris betaald
worden en daar hebben we geen geld voor.”

“Volgens mij wordt het langzamerhand
noodzakelijk om nog meer
trainingsuren te maken in het
roeien als je de internationale top wilt kunnen blijven volgen. Dan moet
het mogelijk worden regelmatig driemaal per dag te trainen.”
Die druk tot trainen gaat bij sommigen gepaard met onzekerheid:

“Je weet eigenlijk niet wanneer je nu precies genoeg traint.”
Het gaat dan ook om méér dan alleen fysieke trainingsuren: hard trainen is wat anders dan gericht
en effectief trainen. Zoals een veldrijdster en roeier het onder woorden brengen:

“Ik ben een fanatieke sporter en die traint altijd teveel. Het gaat
om de kwaliteit van trainen en niet om veel uren maken.”
“Meer trainen maakt ons niet beter dan de rest. Slim trainen wel.”
Anderen zien hierin mogelijkheden tot verdere verbetering:

“Qua trainingsomvang heb ik de max in de afgelopen vier jaar inmiddels wel
bereikt. Het is interessanter om te kijken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.”
“Door meer effectievere trainingsuren te maken, denk ik
dat ik nog tot een hoger niveau kan komen.”
Diverse collega-topsporters wijzen er in dat verband op dat ‘rust’ medebepalend is voor de kwaliteit van de trainingen:

“Je lichaam heeft ook rust nodig.”
“Kan altijd meer doen, maar dan is de rust en herstel in het geding.”
“Ik heb altijd te veel getraind, ik denk dat ik nu de goede verhouding heb gevonden.”
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Tabel 8.2 Oordeel van de (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status over de kwaliteit van de
wedstrijdaccommodaties en de kwantiteit van de trainingsaccommodaties in 1998, 2002 en 2008 (in %).

Kwaliteit wedstrijdaccommodaties

Kwaliteit trainingsaccommodaties

1998

2002

2008

1998

2002

++

5

13

12

6

18

2008
19

+

45

48

48

40

41

44

0

27

16

20

32

20

23

-

14

15

17

17

15

11

--

8

7

3

5

6

2

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.

Tabel 8.3 Oordeel van de (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status over de bereikbaarheid en
beschikbaarheid van de trainingsaccommodaties in 1998, 2002 en 2008 (in %).

Bereikbaarheid
trainingsaccommodaties

Beschikbaarheid
trainingsaccommodaties

1998

2002

2008

1998

2002

2008

++

12

22

18

6

21

24

+

45

44

52

37

37

41

0

32

21

19

33

22

19

-

7

6

9

17

12

12

--

4

7

2

7

8

4

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.

Tabel 8.4 Waardering door (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status van verschillende typen begeleiders in 1998,
2002 en 2008 (in gemiddelden van 5-puntsschaal, met 1=slecht; 2=onvoldoende; 3=redelijk; 4=voldoende; 5=goed).

1998

2002

2008

Sporttechnisch trainer

4,5

4,3

4,4

Fysieke trainer

4,1

Looptrainer

4,5

3,9

4,3

Conditietrainer

4,3

4,0

4,4

Wedstrijdcoach

4,4

4,1

4,3

Consulent loopbaan

3,6

3,3

3,2

Zaakwaarnemer

3,9

3,6

3,5

Arts

4,3

3,9

4,0

Fysiotherapeut

4,4

4,2

4,4

Inspanningsfysioloog

4,1

3,5

4,2

Masseur

4,5

4,1

4,1

Diëtist

3,1

3,6

3,8

Mentaal begeleider

4,2

3,9

4,2

3,6

4,3

Oud-topsporter als mentor
Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.
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4,5

De ontwikkeling en uitvoering van een internationaal concurrerend trainings- en wedstrijdprogramma vereist vanzelfsprekend goede, bereikbare en beschikbare trainingsfaciliteiten en
wedstrijdaccommodaties. In de vorige metingen van het topsportklimaat uitten topsporters
en topcoaches hierop nog de nodige kritiek. Na de leefsituatie en media-aandacht, vormden
de trainingsfaciliteiten het meest genoemde verbeterpunt. Bovendien waren topsporters van
mening dat een verbetering van de trainingsmogelijkheden de grootste invloed zou kunnen uitoefenen op hun positie op de wereldranglijst. De tabellen 8.2 en 8.3 laten zien dat de topsporters in 2008 positiever oordelen. Dit betreft zowel de kwaliteit als de beschikbaarheid van de
wedstrijd- en trainingsaccommodaties.
Uit de enquête onder topcoaches blijkt dat zij dit oordeel delen. Voor de topsportcoördinatoren geldt dat alleen met betrekking tot de kwaliteit van de accommodaties. Met name vanwege
de beperkte beschikbaarheid vindt de helft van de topsportcoördinatoren dat zij niet beschikken
over een ideale trainingsaccommodatie in Nederland voor hun topsporters.
Ondanks het positievere oordeel over de hele linie blijven diverse topsporters van mening
dat de faciliteiten en accommodaties voor verdere verbetering vatbaar zijn. Hun wensen zijn
veelal sportspecifiek, zoals een betere roeibaan, een indoor skeelerhal, ruimere beschikbaarheid van badwater en betere voorzieningen voor krachttraining. Een terugkerende opmerking
is dat de trainingsomvang inmiddels in orde is, maar dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de
trainingslocaties beter zouden kunnen.
Een belangrijk knelpunt van het topsportklimaat in Nederland vormt het niveau van de
Nederlandse competitie in sommige takken van sport. Een zesde van de topsporters beoordeelt het competitieniveau in hun tak van sport als slecht, een vijfde als onvoldoende en een
kwart als redelijk. Hier gaat het vooral om karate, handbal, beachvolleybal en volleybal. Slechts
vier op de tien topsporters vindt het niveau van de competitie in hun sport voldoende of goed.
In positief opzicht springen met name hockey, korfbal, wielrennen, de hippische sport, dammen, squash en bridge eruit. Topsporters die tot de top drie van de wereld behoren, zijn hierover positiever dan topsporters die een lagere positie innemen. Het oordeel van de topcoaches
is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van de topsporters.
Driekwart van de topsporters vindt dat zij, gezien hun niveau, aan voldoende internationale wedstrijden kunnen deelnemen. Een min of meer vergelijkbaar percentage van de topcoaches en de topsportcoördinatoren deelt die mening.
Ook hierin doen zich echter sterke verschillen voor tussen de sporten. Positief komen opnieuw hockey, korfbal, wielrennen, de hippische sport, dammen, squash en
bridge naar voren, terwijl de beoefenaars van wederom
volleybal, handbal en karate, maar nu ook van honkbal,
baanwielrennen en taekwondo, van mening zijn dat zij
niet aan voldoende internationale wedstrijden kunnen
deelnemen.

De topsporters,
topcoaches en
topsportcoördinatoren
zijn over het algemeen
te spreken over
vakspecialisten als
fysiotherapeuten,
krachttrainers en
artsen
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Tabel 8.5 Waardering door (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status van de snelheid waarmee zij bij
verschillende typen begeleiders terechtkunnen in 1998, 2002 en 2008 (in gemiddelden van 5-puntsschaal, met
1=slecht; 2=onvoldoende; 3=redelijk; 4=voldoende; 5=goed).

Arts

1998

2002

4,3

4,0

3,9

4,3

4,3

Fysiotherapeut

2008

Inspanningsfysioloog

3,6

3,3

3,4

Masseur

4,4

3,9

3,9

3,5

3,4

Diëtist

3,7

Mentaal begeleider

4,2

3,5

Oud-topsporter als mentor

4,5

4,2

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.
Figuur 8.1 Verdeling van topsporters met een A-status naar hun primaire activiteiten (sport, werk en studie).
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Figuur 8.2 Verdeling van topsporters met een B- of HP-status naar hun primaire activiteiten (sport, werk en studie).
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8.2 Begeleiding
Topsporters weten zich omringd door een toenemend
aantal specialisten. De trainer/coach blijft over het algemeen leading in de totale begeleiding, maar hij of zij
wordt ondersteund door vakmensen met expertise op
deelterreinen, zoals een fysieke trainer en conditietrainer op sportspecifiek gebied, en een fysiotherapeut en
inspanningsfysioloog op paramedisch gebied. Voor de
nationale teams hebben veel sportbonden krachttrainers,
fysiotherapeuten en artsen in dienst, veelal op activiteitenbasis. Bij een beperkt aantal bonden is ook een
inspanningsfysioloog, diëtist en/of mentaal begeleider
werkzaam.
De topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren
zijn over het algemeen te spreken over deze vakspecialisten: het niveau van de sportspecifieke en (para)medische
begeleiders wordt als voldoende tot goed gewaardeerd,
en het niveau van de consulent loopbaan, de zaakwaarnemer en de diëtist als redelijk tot voldoende. De waardering van het niveau van de consulent loopbaan en de zaakwaarnemer is in
de afgelopen tien jaar wat teruggelopen, terwijl de beoordeling van het niveau van de fysieke
trainer en diëtist is verbeterd.
Uit reacties van topsporters blijkt tegelijkertijd dat er op individueel niveau nog veel te wensen over blijft. Zo geeft een tafeltennisser aan behoefte te hebben aan een fulltime coach, pleit
een bowler ervoor om betere trainers uit het buitenland over te laten komen en vraagt een roeier
om meer persoonsgerichte begeleiding.
Een algemener knelpunt is de snelheid waarmee topsporters bij de (para)medici en andere
niet-sporttechnische begeleiders terechtkunnen. Vergeleken met tien jaar geleden is de waardering hiervan over de hele linie teruggelopen. Zij worden daarin gesteund door de topcoaches.
Ook zij zien vooral een knelpunt in de wachttijd om terecht te kunnen bij de inspanningsfysioloog, diëtist en mentaal begeleider.
Een meerderheid van de topsporters en topcoaches
beoordeelt de mogelijkheid om preventieve en curatieve medische begeleiding te krijgen als voldoende tot
goed. Maar er is ook een substantieel deel van hen dat
niet is te spreken over de mogelijkheden tot preventieve
medische begeleiding (23% van beide groepen beoordeelt deze als onvoldoende of slecht) en curatieve medische begeleiding (14% van de topsporters en 18% van
de topcoaches).

De combinatie met
betaald werk wordt
niet vrijwillig gekozen.
Slechts enkelen zien
hierin een prettige
afleiding van de
topsport

Een knelpunt is de
snelheid waarmee
topsporters bij (para)
medische begeleiders
terechtkunnen
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Tabel 8.6 Oordeel van (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status over de houding van werkgevers ten opzichte
van hun topsportcarrière in 1998, 2002 en 2008 (in %).

1998

2002

2008

Goed

49

38

77

Voldoende

20

30

20

Redelijk

20

27

4

Onvoldoende

7

3

0

Slecht

4

2

0

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.
Tabel 8.7 Percentage topsporters dat medewerking ondervindt van werkgevers om werk en topsport te combineren,
naar de wijze waarop de werkgevers rekening houden met de topsportcarrière, in percentage van het aantal
werkende (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status in 1998, 2002 en 2008.

1998

2002

Ja, flexibele arbeidstijden

44

53

2008
67

Ja, vrijheid bij opname vakantiedagen

42

67

60

Ja, soepele loondervingsregeling

10

11

7

Ja, vrijwillige verlofdagen

23

24

22

Ja, trainingsmogelijkheden op/via het werk

8

15

11

Ja, anders

26

18

22

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.
Tabel 8.8 Belangrijkste reden voor topsporters om naast topsport een betaald beroep uit te oefenen (in %).

Om financieel rond te komen

66

Om mijn toekomstige arbeidsmarktpositie positief te beïnvloeden

17

Om afleiding te hebben van mijn topsportactiviteiten

4

Anders

13

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

8.3 Combinaties van topsport met studie en werk
Van alle Nederlandse topsporters beschouwt een kwart zich als voltijds topsporter. De anderen combineren topsport met werk, studie of anderszins, zoals een huishouden met kinderen.
Voor 36 procent van de topsporters betreft het een combinatie met voltijdswerk of voltijdsstudie, waardoor de topsportbeoefening per definitie problematisch is indien deze als een primaire
activiteit wordt beschouwd.
De combinatie met werk, studie of anderszins verschilt sterk tussen topsporters met een
A-status en een B- of HP-status. Terwijl 30 procent van de A-topsporters zichzelf als voltijds topsporter beschouwt en 26 procent topsport combineert met voltijds werk of studie, is dit voor
topsporters met een lagere status respectievelijk 13 procent en 56 procent.

Op jacht naar goud

De combinatie van topsport, studie en betaald werk wordt vergemakkelijkt door medewerking
van een deel van de onderwijsinstellingen en werkgevers. Het aantal scholieren en studenten
onder de topsporters is in de afgelopen tien jaar min of meer stabiel gebleven. Deze groep kan in
ongeveer dezelfde mate gebruikmaken van specifieke topsportfaciliteiten, waarbij vooral gebruik
wordt gemaakt van een flexibel les- en tentamenrooster en een verminderde aanwezigheidsplicht. De medewerking die zij van hun onderwijsinstelling ondervinden, wordt door twee derde
van de topsporters als voldoende of goed beoordeeld en door vijftien procent als onvoldoende
tot slecht. Ook dit is min of meer gelijk aan de situatie in 1998 en 2002.
De houding van de werkgevers is in de afgelopen tien jaar volgens de topsporters verbeterd. Vrijwel alle werkende topsporters met een A-status beoordelen de houding van werkgevers als positief. Onder de overige erkende topsporters bevindt zich slechts een enkeling met
een negatiever oordeel.
De topsporters ondervinden vooral medewerking van werkgevers door middel van flexibele
arbeidstijden en vrijheid bij de opname van vakantiedagen. Van soepele loondervingsregelingen,
vrijwillige verlofdagen en trainingsmogelijkheden op of via het werk is veel minder sprake.
Ondanks de verbeteringen in de wijze waarop werkgevers rekening houden met hun topsportactiviteiten, verwacht een ruime meerderheid van de topsporters (63% van de A-sporters
en 94% van de B- en HP-sporters) dat er betere prestaties mogelijk zouden zijn als hij of zij minder zou werken. Zo stelt een roeier:

“Zou meer willen trainen, maar momenteel fysiek en financieel niet
haalbaar; met andere woorden: het fysieke botst met het financiële
omdat ik ook moet werken en dus minder tijd heb voor herstel.”
Een bokser geeft eenzelfde argumentatie:

“Ik werk ook veertig uur en zou best wel meer willen focussen op mijn sport,
maar ik ben beperkt met mijn werk en kan niet elke keer vrij vragen.”
De combinatie met studie of werk wordt dan ook niet vrijwillig gekozen. Topsporters kiezen
hiervoor met name om financieel rond te komen, gevolgd door het versterken van de toekomstige arbeidsmarktpositie. Slechts een beperkt aantal kiest voor betaald werk ter afleiding van
de topsportbeoefening. Dit zijn nagenoeg allemaal topsporters die in hun tak van sport tot de
top drie van de wereld behoren.
De keuze voor een combinatie van topsport met een ander betaald beroep heeft te maken met
het maatschappelijk carrièreperspectief van topsporters. 63 procent van de topsporters acht
dit een belangrijk knelpunt in Nederland voor topsporters die hun topsportloopbaan beëindigen.
Hoewel eenzelfde percentage topsporters na hun topsportloopbaan snel een baan verwacht
te vinden die bij hun opleiding en interesse past, speelt de zorg om de latere beroepsloopbaan
topsporters al tijdens hun sportcarrière parten. Zoals een karateka het verwoordt:

“Wanneer je ambities in je sport hebt, heb je dat ook in je werk.Wat
steeds meer van je gaat eisen, totdat je een keuze moet gaan maken. Dan
is de vraag:Waar moet je het de rest van je leven van doen?”
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8.4 Financiële en maatschappelijke omstandigheden
Erkende topsporters kunnen aanspraak maken op een pakket aan regelingen, diensten en faciliteiten die via het Ministerie van VWS, NOC*NSF, de sportbonden en de olympische netwerken
worden aangeboden. In de afgelopen tien jaar is dit pakket uitgebreid, terwijl het aantal topsporters dat hiervan gebruik kan maken juist is beperkt, met name door aanscherping van het criterium voor de B-status. Ook nieuw is dat topsporters door invulling van een Verklaring Voltijd
Programma moeten aantonen dat zij minimaal 32 uur aan hun trainings- en wedstrijdprogramma
besteden om in aanmerking te komen voor het zogeheten stipendium.
Het stipendium is een inkomensvervangende uitkering
ter hoogte van zeventig procent van het wettelijk minimumloon voor topsporters met een A-status (en tegenwoordig ook de HP-status) die minder verdienen dan het
bruto minimumloon. De stipendiumregeling is in 1999
volgens een tijdelijke regeling ingevoerd. Per 1 januari
2001 is deze in een structurele regeling omgezet. Voor
de belastingdienst en de werknemersverzekeringen is
het stipendium gelijkgeschakeld met een fictieve dienstbetrekking. Topsporters ontvangen een loonstrookje,
betalen loonbelasting en zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het stipendium wordt verstrekt
zolang de topsporter zijn A-status behoudt en niet boven
de inkomensgrens uitkomt.
De stipendiumregeling wordt uitgevoerd door het
Fonds voor de Topsporter. Dit Fonds is een zelfstandige organisatie die een kapitaal beheert dat in 1994 is
gevormd dankzij bijdragen van eerst de rijksoverheid en
later ook de Stichting Nationale Sporttotalisator. Vanuit
de rente van het kapitaal, aangevuld met een bijdrage van
NOC*NSF en een jaarlijkse storting door het Ministerie
van VWS, betaalt het Fonds verschillende financiële voorzieningen voor topsporters met een
A-, B- en HP-status. Beroepssporters vallen buiten deze voorzieningen.
Enige jaren geleden is de stipendiumregeling in een aantal opzichten verruimd. Topsporters
die een stipendium ontvangen, hebben de mogelijkheid gekregen om tot 125 procent van het
wettelijk minimumloon voor 23-jarigen bij te verdienen, in plaats van de oorspronkelijke honderd procent. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de topsporters bovendien hun prijzen- of
sponsorgelden parkeren op een geblokkeerde spaarrekening zonder dat dit op het stipendium
wordt gekort. Een andere verruiming is dat sporters met een HP-status tegenwoordig eveneens in aanmerking kunnen komen voor de stipendiumregeling.
Sinds de invoering van de regeling heeft het aantal topsporters dat een stipendium ontvangt
altijd tussen de 240 en 300 geschommeld, iets meer dan de helft van het totaal aantal topsporters met een A-status (zie tabel 8.9). In aanvulling op deze stipendiumregeling hebben de politie en het Ministerie van Defensie topsporters met een A- en B-status in dienst genomen van
hun organisatie met de mogelijkheid om een deel van het overeengekomen dienstverband te
besteden aan topsport. In 2006 maakten hiervan in totaal 23 topsporters gebruik. 20
Met een uitkering van zeventig procent van het minimumloon is het stipendium geen vetpot. De functie van het stipendium is dat een groep topsporters, die onvoldoende inkomen uit
de eigen sportbeoefening kan genereren, toch in staat wordt gesteld om voltijds te sporten.
Nu de regeling bijna tien jaar bestaat, kan worden vastgesteld dat het stipendium die functie
inderdaad heeft vervuld. Trainden de Nederlandse topsporters met een A-status één jaar voor

Dankzij het
stipendium kunnen
meer topsporters
voltijds sporten.
Mede daardoor is
hun gemiddelde
jaarinkomen echter
gedaald

Op jacht naar goud

de invoering van de regeling nog gemiddeld 17 uur per week, anno 2008 ligt dit op 22 uur (een
stijging van bijna 30% in de afgelopen tien jaar). In dezelfde periode steeg ook het aantal dagen
dat topsporters met een A-status deelnemen aan meerdaagse trainingsstages, van gemiddeld
34 dagen in 1998 tot 60 dagen in 2008. Tegelijkertijd nam het percentage topsporters met een
A-status dat ander betaald werk verricht juist af, net als het aantal uur dat hiermee was gemoeid.
Ook beschouwt een groter deel van de topsporters met een stipendium zichzelf als voltijds topsporter (27% tegenover 18% van de topsporters zonder stipendium). Over de afgelopen tien
jaar gezien heeft het stipendium ertoe bijgedragen dat het percentage topsporters met een
A-status dat ander betaald werk verricht, is afgenomen, evenals het gemiddeld aantal uur dat
met dit werk is gemoeid. Kortom: het stipendium heeft er voor een selecte groep topsporters
toe bijgedragen dat topsport een primaire activiteit is en kan zijn.
Naast de stipendiumregelingen kunnen topsporters onder voorwaarden gebruikmaken van
andere voorzieningen, zoals een onkostenvergoeding, een bijzondere regeling onbetaald verlof,
een studiekostenregeling, loopbaanbegeleiding, fiscale advisering en een auto. Met steun van
het Ministerie van VWS hebben NOC*NSF en haar sponsors dit voorzieningenpakket de laatste
jaren verder aangevuld. 21 Een belangrijke nieuwe regeling is de Bijzondere Regeling Onbetaald
Verlof. Deze regeling biedt topsporters die geen gebruik kunnen maken van de stipendiumrege-

Tabel 8.9 Aantal topsporters met een A-status en het aantal en percentage van hen dat een stipendium ontvangt,
2001-2008.

Aantal topsporters met
een A-status

Van wie stipendium
ontvingen

Percentage

2001

353

150

43

2002

456

241

53

Peildatum

2003

464

245

53

2004

505

266

53

2005

518

289

56

2006

511

278

54

2007

525

295

56

2008

509

281

55

91

Bron: Gegevens aangeleverd door NOC*NSF.

Tabel 8.10 Beoordeling door topsporters van de algehele ondersteuning die zij momenteel als topsporter krijgen om
te presteren op het hoogst mogelijke niveau (in %).

Stipendium

Onkosten
vergoeding

Regeling
onbetaald verlof

Algehele
ondersteuning

Goed

56

44

42

27

Voldoende

32

39

33

38

Redelijk

5

11

12

22

Onvoldoende

3

4

9

10

Slecht

3

2

5

3

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.
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Figuur 8.3 Percentage sporters naar hun uitgaven ten behoeve van topsport.
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Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.

Tabel 8.11 Deel van de totale onkosten die topsporters vergoed krijgen volgens topsporters in 2008.

Vergoeding

Percentage topsporters

Voor 76-100%

27

Voor 51-75%

34

Voor 26-50%

21

Voor 0-25%

17

ling de mogelijkheid om voor langere tijd onbetaald verlof op te nemen. Gedurende die tijd kunnen zij dan aanspraak maken op een uitkering ter hoogte van honderd procent van het wettelijk
minimumloon. Het stipendium, de onkostenvergoeding en de regeling onbetaald verlof worden
door een grote meerderheid van de topsporters als voldoende of goed beoordeeld.
Hoewel ook de algehele ondersteuning per saldo op een positief oordeel kan rekenen, zijn
diverse topsporters van mening dat er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn. Zo maakt een
volleyballer de kanttekening dat de begeleiding top is als je zelf top bent, maar dat

“de weg er naartoe veel minder goed [is] gefaciliteerd,
terwijl dan de behoefte juist groter is...”
In aanvulling hierop bepleit een andere volleyballer voor meer continuïteit in de
ondersteuning:

“De ene keer heb je wel een status, een toernooi erna weer niet,
terwijl er niets verandert aan je inspanningen.”
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Andere groepen waarvoor extra aandacht wordt
gevraagd, zijn bijvoorbeeld B-topsporters, geblesseerde
topsporters en topsporters die uit vorm zijn. Andere
aanbevelingen gaan in de richting van meer lokale trainingscentra (“soort kleine Papendalletjes”, zoals een
hockeyer het uitdrukt) en een meer persoonsgerichte
begeleiding en voorlichting.
Een belangrijk terugkerend kritiekpunt is de financiële situatie van de topsporters. Een beachvolleyballer
merkt op:

“De verdiensten zijn niet in verhouding
met wat je er zelf in investeert.”

“Eigenlijk kun je
zonder bijbaan of
sponsoring geen
topsport bedrijven”
(Een softbalster
over de financiële
omstandigheden)

Een softbalster voegt daaraan toe:

“Eigenlijk kun je zonder bijbaan of sponsoring
geen topsport bedrijven. Financieel gezien zit je onder het bestaansinkomen.”
Het zijn slechts twee voorbeelden van een lange lijst pleidooien om de financiële situatie van
topsporters verder te verbeteren. Deze blijvende kritiek op het topsportklimaat in Nederland
roept de vraag op welke ontwikkelingen zich in de afgelopen tien jaar in de inkomsten en
uitgaven van topsporters hebben voorgedaan en wat het effect is geweest van de invoering
van het stipendium voor topsporters met een A-status in 1999.
In deze analyse dienen ook de uitgaven te worden betrokken. In 2008 bedroegen de gemiddelde uitgaven van topsporters aan hun topsportbeoefening 9.100 euro. De grootste uitgaven
betroffen reiskosten (gemiddeld 37%), gevolgd door materialen/kleding (20%), trainingsstages
(17%) en voeding (15%). In de afgelopen tien jaar is de hoogte van deze uitgaven voor de totale
groep topsporters niet sterk gewijzigd (zie figuur 8.3). Wel is de onkostenvergoeding uitgebreid,
waardoor topsporters tegenwoordig een flink deel van hun bestedingen aan topsport vergoed
krijgen (zie tabel 8.11).
Tegenover de uitgaven staan ook inkomsten die uit topsport worden verkregen. Deze bedroegen
in 2008 gemiddeld 9.800 euro. Topsporters die tot de top drie behoren, verdienen significant
meer uit hun topsportactiviteiten (gemiddeld 12.700 euro) dan hun collega’s met een lagere
positie op de wereldranglijst in hun tak van sport (7.500 euro).
Naast deze bruto-inkomsten uit topsport genoot een deel van de topsporters inkomsten uit
met name loondienst, winst uit onderneming en studiefinanciering. Tezamen brachten deze
inkomstenbronnen het bruto jaarinkomen voor de hele groep topsporters in 2008 op gemiddeld
23.300 euro. In vergelijking met de situatie in 1998 en 2002 blijkt dat het percentage topsporters met een bruto jaarinkomen lager dan 11.000 euro is afgenomen. Het grootste deel van de
topsporters kent een bruto jaarinkomen dat ligt tussen 11.000 en 23.000 euro. In weerwil van
de beeldvorming over topsport bestaan er nauwelijks grootverdieners (zie figuur 8.4).
Uit figuur 8.4 mag niet de conclusie worden getrokken dat het gemiddelde inkomen
van topsporters is verbeterd. Zoals eerder is aangegeven, maakten in 1998 en 2002 veel
meer topsporters met een B-status deel uit van deze groep. Aangezien topsporters met een
B-status gemiddeld genomen een lager inkomen kennen dan topsporters met een A-status,
leidt een vergelijking van alleen de topsporters met een A-status tot een andere conclusie (zie
tabel 8.12).
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Figuur 8.4 Percentage topsporters naar hun bruto jaarinkomen.
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Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.

Tabel 8.12 Kenmerken van sport-, werk- en inkomenssituatie van topsporters met een A-status (exclusief
gehandicapten), niet gecorrigeerd voor inflatie.

1998

2002

2008

Percentage dat topsport combineert met ander
betaald werk

47

39

35

Gemiddeld aantal uur ander betaald werk
per maand (betreft uitsluitend werkende
topsporters)

28

25

22
€ 22.200

Gemiddeld bruto jaarinkomen

Onbekend

€ 26.700

25ste percentiel

Idem

€ 13.900

€ 12.000

50 ste percentiel

Idem

€ 17.300

€ 16.500

75ste percentiel

idem

€ 28.200

€ 27.200

Uit tabel 8.12 blijkt dat het gemiddelde bruto jaarinkomen van (niet gehandicapte) topsporters
met een A-status op 22.200 euro ligt. Dit gemiddelde wordt omhooggetrokken door een kleine
groep topsporters met een inkomen van meer dan 100.000 euro. Om die reden geeft de tabel
ook inzicht in de verdeling naar kwartielen. Hieruit komt naar voren dat een kwart van de topsporters minder verdient dan 12.000 euro per jaar (1.000 euro per maand) en de helft minder
verdient dan 16.500 euro per jaar (1.375 euro per maand).
Dat zijn bepaald geen hoge bedragen, zeker niet voor een groep die gemiddeld 28 jaar oud
is en van wie 46 procent een hbo- of wo-opleiding heeft genoten. Zes op de tien A-topsporters
vermoedt dat hun inkomen lager ligt dan leeftijdsgenoten met eenzelfde opleidingsniveau. Van
de groep met een A-status die topsport combineert met ander betaald werk, denkt 62 procent
bovendien dat hij of zij beter zou presteren als hij of zij minder zou werken. Maar ja, deze groep
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werkt vooral om financieel rond te komen of om zijn of
haar toekomstige arbeidsmarktpositie positief te beïnvloeden. Slechts vier procent oefent een ander betaald
beroep uit ter afleiding van de topsport.
Vergeleken met 2002 blijkt het gemiddelde inkomen
uit sport en ander betaald werk van topsporters met een
A-status in absolute zin flink afgenomen, van 26.700 naar
22.000 euro. De reële afname is zelfs nog groter, omdat
in de tabel geen rekening is gehouden met inflatie. De
daling van het bruto jaarinkomen kan worden verklaard
uit de toename van het percentage voltijd topsporters
en de afname van het percentage topsporters dat naast topsport ander betaald werk verricht.
Tegelijkertijd illustreert deze afname de spagaat waarin veel topsporters zich momenteel bevinden: mede dankzij het stipendium lukt het steeds meer sporters om voltijds topsport te beoefenen, maar mede daardoor verslechtert hun inkomenspositie.
De stipendiumregeling kan dan ook op zowel waardering als kritiek rekenen. Bijna negentig
procent van de topsporters met een stipendium beoordeelt deze regeling positief. Tegelijkertijd
regent het klachten over de financiële situatie waarin zij verkeren:

“Inkomen koppelen
aan levensfase!”
(Een topsporter over
het stipendium)

“Zeventig procent van het minimuminkomen is niet genoeg om van te leven.”
“Er moet meer geld vrijkomen voor sporters. Huur, eten, trainen, trainingsstage, voeding,
auto en begeleiding kan niet worden betaald van 825 euro en 350 euro onkosten.”
“Ik heb doorlopend schulden.”
“Met name de vergoeding voor onbetaald verlof is te triest voor woorden. Gemiddeld
moet ik per jaar tien weken onbetaald verlof nemen. Ook met de vergoeding die
ik daarvoor krijg, betekent dit een netto investering van zo’n 4.000 euro.”
Deze problematische financiële situatie gaat volgens verschillende topsporters ten koste van
hun topsport:

“Zou graag meer willen trainen, maar dien ook te werken.”
“Het inkomensniveau met een stipendium is dusdanig dat ik mijn
vaste lasten niet kan voldoen. Daardoor ben ik genoodzaakt fulltime
te werken en kom ik niet op het gewenste medailleniveau.”
Dit geldt des te meer voor topsporters die niet rechtstreeks uit de schoolbanken komen:

“Als je bijna dertig bent is een stipendium van zeventig procent van
het minimumloon bijna niet te doen. Daarbij staat je maatschappelijke
carrière stil en bouw je niks op, ook geen pensioen.”
Ook topsporters met kinderen hebben grote moeite om hun leven financieel in te richten:

“Voor sporters met kinderen is de situatie dramatisch slecht. Het kinderdagverblijf
wordt niet vergoed, dus dat betekent dat je moet werken om te kunnen
sporten. En juist voor mensen met kinderen is de combinatie van werk en
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sport extra zwaar. Hierdoor staat het krijgen van kinderen gelijk aan het
beëindigen van je sportcarrière zolang je uit je sport geen geld verdient.”
De tevredenheid over de regeling als zodanig gaat gepaard met ontevredenheid over de geringe
afstemming van deze regeling op de persoonlijke levenssituatie van de topsporters. Daarvoor
valt begrip op te brengen. De situatie van topsporters die nog in de schoolbanken of collegezalen
zitten, verschilt vanzelfsprekend fundamenteel van topsporters die zich in een latere levensfase
bevinden, mogelijk met een gezin en daarmee verbonden hogere vaste lasten. Het is een politieke discussie waard of de stipendiumregeling hierop moet worden afgestemd, bijvoorbeeld
door het uitkeringsbedrag te differentiëren naar gezinssituatie.
Vanuit de ‘toptienambitie’ kan in deze discussie worden gewezen op het belang om juist topsporters in hun late twintiger jaren (extra) te ondersteunen. Enerzijds is dit de leeftijd waarop
topsporters in veel sporten kunnen gaan oogsten. Anderzijds is dit ook de leeftijd waarop zij te
maken krijgen met een andere gezinssituatie en zich zorgen gaan maken over hun toekomst na
hun topsportcarrière. Zoals een honkballer bepleit:

“Inkomen koppelen aan levensfase! Voor jonge sporters is het stipendium ‘top’. Maar oudere
topsporters kunnen geen gezin onderhouden van zeventig procent van het minimumloon.”
Een roeier wijst in dat verband op een verhoogde kans op uitval:

“De onkostenvergoeding en het stipendium zijn natuurlijk heel fijn, maar
wel dusdanig laag dat je er nooit serieus van kan rondkomen. Zo lang
dat zo blijft, zullen roeiers snel geneigd zijn er zo rond hun 25ste mee
op te houden omdat ze een goedbetaalde baan kunnen krijgen.”

8.5 Prestatiedrang en prestatiedwang
De verbeterde voorzieningen voor topsporters zijn een uitdrukking van het gestegen maatschappelijke belang dat aan topsportprestaties wordt toegekend in een omgeving die wordt gekarakteriseerd door een mondiale medaillewedloop. Voor topsporters hebben deze ontwikkelingen
verschillende gevolgen.
Een eerste gevolg is dat topsporters onder betere condities de internationale competitie
kunnen aangaan. Zoals in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen, is het niveau van de trainingsprogramma’s gestegen, kunnen de meeste topsporters gebruikmaken van specifieke trainingsen wedstrijdaccommodaties en weten zij zich omringd door een team van sporttechnische en
(para)medische specialisten. De financiële ondersteuning maakt het voor steeds meer topsporters mogelijk om zich fulltime op de sportbeoefening toe te leggen, al is hun inkomen niet
te vergelijken met dat van leeftijdsgenoten die met eenzelfde tijdsinvestering (ander) betaald
werk verrichten.
Een tweede gevolg is dat topsporters in de positie van een rolmodel worden geplaatst. Er
zijn diverse publieke rituelen ontwikkeld om de bijzondere positie en betekenis van topsporters
te onderstrepen en maatschappelijk zichtbaar te maken, zoals de verkiezing van de sportman,
sportvrouw en sportploeg van het jaar, de presentatie van het olympisch team voorafgaand aan
de Spelen en de huldiging van de olympiërs door de koningin en het kabinet. Al deze rituelen versterken de publieke erkenning en herkenning van topsporters als bijzondere statusgroep waarvoor met recht specifieke voorzieningen en faciliteiten zijn getroffen. Die positionering werkt in
op het zelfbeeld van topsporters. Enerzijds groeit de verwachting dat zij met respect en ontzag
tegemoet worden getreden. Zo vinden een hockeyer en schutter:
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“Nederland moet trots zijn op zijn sporters. Ze geven veel op voor weinig.”
“[de bond moet meer] gebruikmaken van hun ‘helden’ die
reeds op internationaal niveau presteren.”
Anderzijds merkt slechts een beperkt deel van de topsporters daar in het dagelijks leven werkelijk
iets van. Het aantal topsporters dat op straat wordt herkend, is buiten de commerciële, professionele takken van sport heel klein.
Dit is een meer algemeen verschijnsel: de reputatie van een specifiek beroep (categoriale status)
zegt weinig meer over de reputatie die de beroepsuitoefenaars genieten in alledaagse situaties (persoonlijke status). Met uitzondering van een smalle groep van celebrities genieten de meeste mensen – van CEO tot hoogleraar en van kunstenaar tot wethouder – alleen reputatie in de netwerken
waar zij persoonlijk bekend zijn. Treden zij daarbuiten, dan zijn zij net zo anoniem als ieder ander en
worden zij ook niet met enige bijzonderheid tegemoet getreden en behandeld (Collins 2004).
Zeker in de topsport is dit verschil tussen de categoriale en persoonlijke reputatie bijzonder
groot. De categoriale reputatie wordt bepaald door de allerbekendsten uit deze categorie, zoals
Pieter van den Hoogenband, Marleen Veldhuis, Anky
van Grunsven, Fatima Moreira de Melo, Marianne Vos
en Ruud van Nistelrooy. Maar de reputatiehiërarchie is
heel steil: buiten een kleine groep van bekende topsporters bevindt zich een grote meerderheid die niet door het
grote publiek wordt herkend. Olympiërs als Robert Bouten,
Eva de Goede, Rudi van Houts, Sarah Siegelaar, Sander
Berk, Mandy Mulder, Marcel van der Westen, Ariane Herde
– om een willekeurig aantal sporters uit het Nederlands
Olympisch Team van 2008 te noemen – zullen buiten de
netwerken van hun sportbeoefening en kennissen niet op
straat worden herkend, hoewel zij allen de status van topsporter genieten en op wereldniveau presteren.
Deze statusincongruentie kan leiden tot een gevoel van
miskenning van hun bijzondere positie en kwaliteiten. Een
groot aantal topsporters vraagt om meer aandacht, begrip
en waardering. Zo stellen achtereenvolgens een fietscrosser en trampolinespringer:

Buiten de kleine
groep van bekende
topsporters, bevindt
zich een grote
meerderheid die niet
door het publiek wordt
herkend

“We zouden meer waardering in het algemeen moeten krijgen.”
“[We] zouden algemeen meer gerespecteerd moeten worden.Vooral het besef
wat je er voor moet doen of hebt gedaan om deze prestatie te bereiken. Ook
hebben topsporters meer kwaliteiten die onderschat worden, zoals discipline,
doorzettingsvermogen, omgaan met winst en verlies, enzovoort.”
Een wielrenster verwacht dat de sociaaleconomische positie van topsporters in Nederland kan
worden verbeterd door

“meer begrip en waardering wat je voor de prestatie moet doen.”
Een derde gevolg is dat de topsporters een toenemende druk ondervinden om meer en/of effectiever te trainen, tijdens wedstrijden beter te presteren en hun leefstijl aan te passen aan de
eisen die de topsport stelt. Deze druk komt niet alleen van buitenaf, maar leggen topsporters
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ook aan zichzelf op. ‘Prestatiedwang’ en ‘prestatiedrang’
komen hier samen en zijn niet los te zien van de maatschappelijke context. De lat wordt internationaal steeds
hoger gelegd. Er is steeds meer roem en geld met prestaties te verdienen. De media volgen de verrichtingen
steeds minutieuzer. Journalisten vragen om verklaringen
bij tegenvallende resultaten. Het publiek oordeelt snel en
gemakkelijk op grond van resultaten. En in het topsportbeleid zijn de voorzieningen en inkomsten voor topsporters direct verbonden aan de geleverde prestaties.
Zoals net is besproken, verkrijgen topsporters een status
die recht geeft op bepaalde voorzieningen als zij volgens een
norm presteren die door NOC*NSF en de betreffende sportbond zijn vastgesteld. Het uitgangspunt van deze norm is dat
de sporter tijdens een wereldkampioenschap of Olympische
Spelen bij de eerste acht of eerste zestien moet zijn geëindigd om in aanmerking te komen voor respectievelijk een
A-status of B-status. De sporter dient die status jaarlijks
te bemachtigen door deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de betrokken sportbond en door in de eerstvolgende twaalf maanden te voldoen aan de afgesproken prestatienorm.
Indien dit niet het geval is, verliest de topsporter zijn of haar status en daarmee zijn of haar recht op
voorzieningen, zoals voor A-topsporters een stipendium en een auto. Nederland wijkt hierin niet af
van andere landen. Dat prestaties worden verbonden met ‘beloning’ en ‘bestraffing’ is in de internationale topsportwereld een breed geaccepteerd principe (Kidd 1988).
De Nederlandse topsporters gaan hiermee op uiteenlopende wijze om. De meeste topsporters waarderen het prestatiegerichte klimaat en hebben de hierbij behorende philosophy of excellence verinnerlijkt. De prestatiedruk maakt bij hen deel uit van hun denken, voelen en handelen.
Zoals een (Engelstalige) honkballer en futsalspeler het achtereenvolgens formuleren:

De prestatiedruk
komt niet alleen
van buitenaf, maar
leggen topsporters ook
aan zichzelf op: er
is sprake van zowel
prestatiedwang als
prestatiedrang

“Every day you have to work out to keep you focus on everything you
do with your body and mind. No other thoughts; pure focus.”
“Topsport betekent in mijn ogen dat je je helemaal moet kunnen richten op de sport.”
Sommige topsporters geven echter openlijk aan moeite te hebben met een beoordeling die louter is gebaseerd op prestaties:

“Prestaties van sporters met een beperking op hun waarde schatten en
geen idiote eisen stellen voor het behalen van een status en nominatie.
Naast veel eisen stellen ook kwaliteit in begeleiding bieden.”
“Niet puur focus op prestatie.”
Dit geldt des te meer voor media die uitsluitend een succesvol eindresultaat verwachten en
waarderen. Zo pleit een squasher ervoor

“dat de media meer respect heeft voor topsporters en zich realiseert dat
topsporters veel meer van zichzelf vragen dan Jan Modaal en dus niet zaken
moet schrijven als: ‘hij gaf het uit handen’, ‘hij liet het lopen’, etc. (...) Zelf wil
een topsporter het natuurlijk ook niet laten lopen of uit handen geven…”
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Een golfster bepleit eveneens

“vanuit de media meer respect voor de topsporter. Topsporters hebben ook hun
mindere dagen/mindere periodes.Vaak worden ze dan meteen negatief afgeschilderd.
Ook ligt de aandacht (eigenlijk alleen maar) op de resultaten die geboekt worden,
terwijl het proces dat tot bepaalde resultaten leidt vaak onderbelicht blijft.”
De prestatiedruk mist zijn uitwerking niet. Uit de topsportklimaatenquête blijkt dat de topsporters continu op zoek zijn naar de grenzen van hun mogelijkheden:

“Ik train hoeveel belasting mijn lichaam aan kan.”
“Ik vind dat ik al de mogelijkheden die ik kan benutten
om de top te behalen aan het benutten ben.”
“Bij nog meer belasting ligt overtraining op de loer.”

Dat prestaties
worden verbonden
met ‘beloning’ en
‘bestraffing’ is in
de internationale
topsportwereld een
breed geaccepteerd
principe

Door te balanceren op de toppen van hun kunnen, lopen
topsporters altijd een risico om een bepaalde periode – om
wat voor reden dan ook – niet te kunnen voldoen aan de
gestelde eisen, waardoor zij buiten de boot (dreigen te) vallen. Een enkele topsporter vraagt dan ook speciale aandacht
voor juist de geblesseerde topsporters en degenen die uit
vorm zijn. In de jacht op goud worden die gauw vergeten.
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8.6 Conclusie

Topsport wordt in toenemende mate als een voltijds
beroep uitgeoefend. Dit geldt voor dertig procent van
de topsporters met een A-status en voor dertien procent van de topsporters met een B-status. Degenen die
naast hun topsport ander betaald werk verrichten, zijn
meer tevreden over de medewerking van hun werkgever dan in 2002 en 1998 het geval was. Niettemin ervaren de meesten de combinatie van topsport met werk als
een min of meer gedwongen keuze, vooral om financiële
redenen. Een ruime meerderheid van de topsporters verwacht dat er betere prestaties mogelijk
zijn als zij minder zouden werken. Een kleine groep kiest voor een combinatie met ander betaald
werk ter afleiding van de topsport.
Hoewel topsporters hun trainingsarbeid in de afgelopen tien jaar gemiddeld met dertig procent hebben vergroot, vindt zeventig procent de eigen trainingsinspanning nog altijd onvoldoende.
Dit staat in verband met hun wereldranglijstpositie: des te hoger topsporters staan, des te meer
uren zij per week trainen, en des te minder zijn zij van mening dat zij onvoldoende trainen.
In hun trainings- en wedstrijdprogramma maken topsporters gebruik van trainings- en
wedstrijdaccommodaties en weten zij zich omringd door een groeiend aantal vakspecialisten die onderdeel uitmaken van het begeleidingsteam. Over de kwaliteit van deze sporttechnische en (para)medische begeleiders zijn zij merendeels tevreden. Dat geldt ook voor
de trainings- en wedstrijdaccommodaties waarover zij kunnen beschikken. Een knelpunt is
de snelheid waarmee topsporters bij (para)medici terechtkunnen. Vergeleken met 1998 is
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deze snelheid in 2008 over de hele linie (arts, inspanningsfysioloog, masseur, diëtist, mentaal begeleider) teruggelopen.
Meer topsporters dan voorheen beoefenen, dankzij het stipendium, hun sport voltijds. Die
ontwikkeling is logischerwijs samengegaan met een afname van het aantal topsporters dat topsport combineert met ander betaald werk en daardoor met een afname van het aantal topsporters dat inkomsten buiten de topsport geniet. Deze bijkomende ontwikkeling is er vermoedelijk
de oorzaak van dat het gemiddelde bruto jaarinkomen van topsporters tussen 2002 en 2008 is
gedaald. De financiële positie van topsporters blijft daarmee een knelpunt, zeker voor topsporters die in een latere fase van hun sportcarrière zijn beland. Een sterkere differentiatie van het
stipendium naar leeftijd, leefsituatie of de duur van de topsportcarrière kan voor hen een stimulans zijn deze loopbaan langer voort te zetten.
De verbeterde topsportcondities zijn een uitdrukking van het toegenomen maatschappelijke
prestige dat topsporters genieten. Zij worden op een voetstuk geplaatst en als rolmodel gezien.
Omdat slechts weinigen in alledaagse, individuele situaties de reputatie ervaren die hen als
categorie wordt toebedeeld, kan er bij topsporters gemakkelijk een gevoel van onbegrip, miskenning en onderwaardering ontstaan. Een ander gevolg is dat zij worden geconfronteerd met
een toenemende prestatiedruk. De Nederlandse topsporters gaan hiermee op uiteenlopende
wijze om. De meeste topsporters waarderen het prestatiegerichte klimaat en hebben de hierbij behorende waarden verinnerlijkt. Maar er zijn ook topsporters die bezwaar maken tegen een
te eenzijdige focus op prestaties en aandacht vragen voor degenen die om wat voor reden ook
niet aan de verwachtingen (kunnen) voldoen.

Op jacht naar goud

Afscheid nemen
van topsport
Door Agnes Elling
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Bredere maatschappelijke ontwikkelingen zoals professio
nalisering, commercialisering en mediatisering hebben
bijgedragen aan de verbetering van het topsportklimaat.
Maar zoals in de vorige hoofdstukken aan de orde is
gesteld, hebben zij tevens geleid tot een veeleisender
en strenger topsportregime waarbij de maatschappelijke
druk om te presteren (en niet te falen) sterk is toegenomen. In dat perspectief kan het topsportsysteem
worden gezien als een veeleisend instituut (of zoals
de Amerikaanse socioloog Lewis Coser het uitdrukte:
als een greedy institution), waarbinnen (jonge) sporters
verwikkeld raken in een spiraal van steeds sterkere disciplinering, verbondenheid en verplichtingen (Bette et al.
2003; Coser 1974; Stevenson 1999). Topsport kan er
tegenwoordig niet meer ‘bij’ gedaan worden, maar vraagt
een fulltime focus.
Het topsportbeleid is primair gericht op optimalisering van talentontwikkeling en het maximaliseren van internationale topprestaties. De sociaal-maatschappelijke positie en het welbevinden
van uitvallers en oud-topsporters komen hierin veel minder aan de orde. Hetzelfde kan worden
gesteld voor het SPLISS-model dat mede het kader vormt voor het voorliggende onderzoek.
Ook dit model richt zich op de beleidsfactoren die bepalend zijn voor internationaal topsportsucces en sluit daarmee aan op een prolympische waardeoriëntatie (zie de inleiding) die in vrijwel alle landen is geïnstitutionaliseerd (Ingham, Blissner & Wells Davidson 1999, p. 237).
Beleid dat voortkomt vanuit een sociaalpedagogische verantwoordelijkheid voor uitvallers,
afvallers en ‘gepensioneerde’ topsporters maakt niet automatisch onderdeel uit van het topsportbeleid. De afwezigheid van resultaten op dit gebied in de eerdere topsportklimaatmetingen in
Nederland (Van Bottenburg, Roques & Smit 2003) en in vergelijkbaar onderzoek in Vlaanderen
(De Bosscher, Truyens et al. 2008) en andere landen (De Bosscher, Bingham et al. 2008) laat
zien dat deze pijler ook in (door de overheid gefinancierd) onderzoek tot dusverre weinig prioriteit heeft gekregen. 22
Niettemin is de aandacht voor maatschappelijke loopbaankansen tijdens en na afloop van
de sportcarrière de afgelopen jaren toegenomen in Nederland. NOC*NSF – in samenwerking
met partner Randstad – en diverse particuliere instanties hebben nieuwe initiatieven genomen, die gericht zijn op preventie van het ‘zwarte gat’ en een succesvolle transitie naar een
nieuwe maatschappelijke positie.
Waarom stoppen topsporters met hun loopbaan, wat komt er van hen terecht en hoe hebben
ze het transitieproces van stoppen met topsport ervaren? Deze vragen staan in dit hoofdstuk
centraal. De resultaten van de data verzameld via vragenlijsten aan oud-topsporters worden
geïllustreerd met citaten uit enkele aanvullende interviews.

Aandacht voor het
welbevinden van
uitvallers, afvallers
en ‘gepensioneerde’
topsporters maakt niet
automatisch deel uit
van het topsportbeleid

9.1 De keuze om te stoppen
Het afscheid nemen van topsport gebeurt meestal niet geheel abrupt, maar is een (rol-exit)
proces dat soms enkele jaren kan duren (Stier 2007). Eerst komen er twijfels over de voortgang
van de topsportcarrière, daarna worden voors en tegens tegen elkaar afgewogen en gaan topsporters zoeken naar alternatieven. Sommigen beginnen na een korte rustperiode opnieuw,
omdat ze de sport heel leuk blijven vinden en moeilijk afstand kunnen nemen, maar merken
dan vaak dat de motivatie toch niet meer helemaal dezelfde is:
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“Ik ben er een jaartje tussenuit geweest, maar merkte dat ik het veel te leuk vond. Ik
vond de sport leuk, het wereldje, het reizen, en ik vond het met de meiden onder elkaar
hartstikke leuk. Toen ben ik weer begonnen maar besefte eigenlijk niet dat mijn focus
niet meer zo strak was. Blijkbaar was ik in die tussentijd veranderd, waren mijn
oogkleppen afgegaan. Ik ging echter zo relativeren, dat is funest voor topsport. Ik had
eigenlijk het idee dat ik moest stoppen, maar er waren ook allemaal sponsors die hadden
geïnvesteerd. Dus eigenlijk ben ik doorgegaan voor een ander en niet voor mezelf.”
Twintig procent van de ondervraagde oud-sporters was plotseling (noodgedwongen) gestopt,
zonder dat ze eerst hadden getwijfeld. De grootste groep twijfelde minder dan een jaar (42%)
of één à twee jaar (29%) voordat ze het definitieve besluit namen om te stoppen.
Nadat het definitieve besluit is genomen, breekt een periode aan waarin topsporters langzaam een ex-rol identiteit als topsporter ontwikkelen. Er is sprake van een soort pensionerings- of zelfs rouwproces. Dat geldt natuurlijk voor veel midlifers die al dan niet gedwongen
op zoek gaan naar een nieuwe baan. Veel topsporters hebben echter hun hele ziel en zaligheid
gestoken in hun topsportloopbaan. Zij hebben vaker een eenzijdige topsportidentiteit ontwikkeld en zichzelf doelen gesteld waarvoor al het andere
moest wijken. Helemaal afleggen kan men de topsporteridentiteit bovendien niet; er is vaak sprake van een
rol-residu (Stier 2007). Men blijft altijd ‘oud-topsporter’,
zowel voor zichzelf als voor een deel van de persoonlijke
en publieke omgeving:

“De link op mijn website is gewoon
verkooptechnisch… Toevallig heb ik afgelopen
vrijdag gesproken met een klant die ook voormalig
topsporter is geweest. Dan ga je dingen terughalen,
dan vind ik het wel weer eens leuk om er even over
te beginnen, maar voor de rest, het is geweest.”

Het proces van
afscheid nemen van
topsport kan soms
jaren duren

Sommige oud-topsporters maken op een soms ambivalente manier gebruik van hun topsportcarrière en behaalde prestaties, anderen willen liever gewaardeerd worden om wie ze verder
zijn.

9.2 Vrijwillig of gedwongen afscheid
Topsporters stoppen om verschillende redenen. Sommigen stoppen noodgedwongen vanwege
blessures, omdat ze niet meer geselecteerd worden of omdat er ‘brood op de plank’ moet komen.
Anderen stoppen vrijwillig, omdat ze al lang meedraaien, wat nieuws willen, of alles bereikt hebben en het niet meer kunnen opbrengen om nog (twee of vier jaar) door te gaan:

“Ik dacht: ‘Dit is mijn hoogtepunt en mooier gaat het niet worden,
dus stoppen we ermee.We gaan door met iets anders.’”
“Mijn lijf begon helemaal te wiebelen en mijn rug was continu uit balans. En iedere
zes weken de boel recht laten zetten… Ik weet nog heel goed dat ik door mensen voorbij
werd gelopen die nog nooit voor mij hadden gezeten. Ik had overal last van. En toen
heb ik gezegd: ‘Ik kan gewoon niet meer. Het is op. Mijn lijf geeft het aan, mijn kop. Ik
kan het niet meer opbrengen. Lijf niet meer, geest niet meer.’ Toen ben ik gelijk gekapt.”
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Figuur 9.1 Redenen om te stoppen met topsport (genoemd en doorslaggevend), in procenten.
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Figuur 9.2 Invloed van vrijwillig of noodgedwongen stoppen op het ervaren van een moeilijke periode na het stoppen
met topsport (in %).
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Vaak is er sprake van meerdere (demotiverende) redenen en is het afscheid nemen eerder een proces dan
een momentopname. Wanneer men vaker geblesseerd
is, prestaties tegenvallen of juist alles bereikt is, beïnvloedt dit de motivatie om de topsportloopbaan voort
te zetten in negatieve zin. Twee derde van de oud-topsporters nam min of meer vrijwillig afscheid; één op de
drie sporters stopte noodgedwongen.
De meest genoemde reden om te stoppen met topsport was blessures (inclusief ziekte en burn-out). Deze
reden is niet alleen het meest genoemd in algemene
zin (32%) maar ook als doorslaggevende reden (21%),
zie figuur 9.1.
Bijna een op de drie oud-topsporters noemde ook (het gebrek aan) motivatie als reden om te
stoppen. Het willen aangaan van nieuwe uitdagingen buiten de sport en het gevoel alles bereikt
te hebben werden eveneens vaak genoemd. Maar na blessures was de noodzaak of keuze voor
een maatschappelijke carrière (school/werk) het meest doorslaggevend. Significante sekseverschillen in genoemde redenen werden alleen gevonden ten aanzien van afnemende prestaties
(25% van de mannen tegenover 11% van de vrouwen) en opvallend genoeg niet ten aanzien van
het hebben van een kinderwens (14% van de mannen tegenover 18% van de vrouwen).

De meest genoemde en
doorslaggevende reden
om te stoppen met
topsport is het hebben
van een blessure

9.3 Het afleggen van een topsportidentiteit
De helft van alle ondervraagde oud-topsporters geeft aan geen moeilijke periode te hebben
ervaren na afloop. Personen die gedwongen stopten (vooral vanwege blessures of deselectie),
hadden beduidend vaker transitieproblemen (zie figuur 9.2).
Van de sporters die een moeilijke periode hebben ervaren, kwam twee derde er uit eigen
kracht weer bovenop en/of met behulp van hun partner (29%), ouders (25%) en vrienden (14%).
Acht personen (9%) zochten (tevens) professionele hulp.
Vanuit de sporter zelf en de sportwereld wordt nog betrekkelijk weinig aandacht geschonken
aan de voorbereiding op de transitie naar een nieuwe maatschappelijke positie. Sporters moeten en willen het vaak ook zelf uitzoeken, maar blijken daartoe niet altijd goed in staat:

“Ze dachten dat ik het wel zou redden, helaas. Ik ben niet goed afgetraind, na twee jaar
heb ik hulp gezocht… Daarnaast heb ik mezelf verloren als mens en werd ik ongelukkig.”
“Ik ben verbaasd dat er totaal geen begeleiding was.”
Zowel personen die noodgedwongen gestopt zijn, als zij die vrijwillig afscheid namen en vol overtuiging aan de slag gaan met iets nieuws, kunnen moeite hebben met de transitie. De meeste
sporters beseffen vooraf niet dat het afscheid nemen van een topsportidentiteit ingrijpend kan
zijn. Sommigen komen terecht in het beruchte ‘zwarte gat’, wat gepaard kan gaan met depressie, agressie en middelengebruik (Coakley 1992; Conzelman, Gabler & Nagel 2001):
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Oud-topsporters
vinden het vooral
moeilijk dat ze geen
onderdeel meer
uitmaken van een
sportgroep

“Na het noodgedwongen stoppen ben ik in een heel
diep gat gevallen, met ernstige depressieve klachten.
Dat ik mezelf compleet ben kwijtgeraakt in iemand
zijn… En ik ben iemand die altijd alles onder
controle heeft gehad… Ik ging hyperventileren en
durfde niet meer naar buiten... Alles was weg.”
Bij de meeste oud-topsporters verloopt de overgang naar
een nieuwe maatschappelijke positie echter betrekkelijk
soepel. Ze kunnen genieten van het feit dat ze meer tijd
hebben voor andere zaken en voor familie. Ze vinden
het prettig dat ze niet meer elke dag hoeven te trainen,
hoewel een op de drie juist deze geplande leefwijze ook
mist (zie tabel 9.1).

Oud-sporters vonden het vooral moeilijk dat ze geen onderdeel meer uitmaakten van een sportgroep. Ook vonden ze het lastig om hun topsportidentiteit af te leggen. Hoewel alle sporters
ongetwijfeld op de hoogte zijn van het belang van aftrainen, blijkt gewichtstoename voor veel
oud-topsporters een probleem.

Tabel 9.1 Prettige en lastige aspecten na transitie (percentage mee eens).

Prettig
Andere dingen oppakken

Lastig
85

Geen deel groep topsporters

60

Meer tijd voor familie

84

Afstand nemen van de identiteit van
topsporter

46

Niet meer elke dag trainen

59

Gewicht onder controle houden

43

Niet meer de druk dat alles van invloed
is op sportprestaties

51

Nieuwe doelen vinden

32

Minder egoïstisch

36

Niet meer elke dag trainen

29

Niet meer letten op eetpatroon

35

Medesporters blijken meer oud-collega’s dan vrienden

29

Verlost van psychische druk

31

Niet meer zo veel waardering

26

Anderen hebben geen hoge verwachtingen meer

25

Nieuwe vriendschappen aangaan

15

Geen faalangst meer

19

Geen mediabelangstelling

10

Verlost van dopingcontroles

17

Maat houden met middelen

8

Minder eenzaam

12

Tabel 9.2 Beoordeling door oud-topsporters van de invloed van hun topsportloopbaan op hun verdere
maatschappelijke kansen en mogelijkheden (in %).

Mannen

Vrouwen

Totaal

Niet van invloed

28

43

36

Vooral positief van invloed

66

52

59

Vooral negatief van invloed

6

5

6
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9.4 M
 aatschappelijke voordelen en beperkingen van een
topsportloopbaan
De oud-topsporters vinden over het algemeen vrij snel een nieuwe levensinvulling en zijn over
het algemeen overtuigd van de meerwaarde van hun topsportloopbaan, ook richting andere
maatschappelijke contexten.
Mannelijke oud-topsporters (66%) blijken meer dan vrouwen (52%) overtuigd van de positieve invloed van hun topsportcarrière op hun verdere maatschappelijke kansen en mogelijkheden (zie tabel 9.2). Meer dan een derde vond dat hun topsportloopbaan geen invloed had
en voor zes procent gold de invloed als negatief.
De helft van de ondervraagde oud-topsporters combineerde de topsportloopbaan met studie
of werk en hoefde niet op zoek naar iets nieuws. Bijna een derde – meer mannen dan vrouwen – begon binnen een jaar aan een nieuwe baan. Zij gingen vooral aan de slag in administratieve, commerciële of leidinggevende functies buiten de sport. Vier procent werd actief
binnen de topsport. Elf procent begon aan een opleiding, waarvan zes procent koos voor een
sportgerichte opleiding. Eén op de tien oud-topsporters gaf aan er langer dan een jaar tussen
uit te zijn geweest.
Als open slotopmerkingen in de vragenlijst, verwezen veel sporters naar een zogenoemde
‘topsportersmentaliteit’, tot uiting komend in kwaliteiten als discipline, doorzettingsvermogen,
planning en omgaan met winst en verlies. Dat sporters zelf meer overtuigd zijn van deze ‘bijzondere’ kenmerken dan werkgevers, bleek uit recent onderzoek van Randstad (Randstad 2008).
Het bezitten van een groter doorzettingsvermogen en meer resultaatgerichtheid dan de gemiddelde Nederlander, worden in gelijke mate erkend door de overgrote meerderheid van zowel
topsporters als werkgevers. Ten aanzien van andere
kenmerken als motivatie, omgaan met tegenslag, verantwoordelijkheid, teambewustzijn en contactuele vaardigheden, zijn werkgevers veel minder overtuigd.
Zes op de tien ondervraagde oud-topsporters is
echter van mening dat hun topsportloopbaan een
positieve invloed had/heeft op hun maatschappelijke
kansen. Vanwege hun prestaties en bekende naam
worden sommigen benaderd voor een baan in (24%)
of buiten (15%) de sport; 17 procent ondervond dat de
persoonlijke bekendheid voordelen bood bij het solliciteren (17%). Dergelijke transfereffecten van een bekende
sportnaam – overdraagbaar representatief kapitaal –
gelden natuurlijk niet voor alle oud-topsporters. Zelfs
niet voor oud-wereldkampioenen in kleinere takken van
sport die nauwelijks media-aandacht krijgen.
Waar topsporters vrijwel altijd een zekere ‘verrijking’
ervaren, onderkennen sommigen ook dat ze vanwege
hun eenzijdige gerichtheid deels hebben ‘stilgestaan’ of
hebben ‘verloren’ (Conzelman, Gabler & Nagel 2001):

Zes op de tien oudtopsporters is van
mening dat hun
topsportloopbaan
een positieve
invloed heeft op hun
maatschappelijke
kansen

“Als je topsport bedrijft heb je echt oogkleppen op, ben je voornamelijk met jezelf
bezig. Dan merk je ook dat je een beperkte kijk hebt op het leven. Toen ik eenmaal
maatschappelijk was begonnen, kreeg ik in een heel korte tijd een flinke aanvulling.”
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Ze hebben zelfkennis, mensenkennis en levenservaring opgedaan, maar hebben zich op andere
terreinen (bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak) soms minder ontwikkeld. De voor topsport
noodzakelijke narcistische en perfectionistische instelling kan tevredenheid in andere maatschappelijke carrières in de weg staan (vgl. Ingham, Blissner & Wells Davidson 1999). Ook worden
soms grote fysieke of sociale offers gebracht:

“Veel pijn en blessures. Ik zit met een wervel in de nek die verschoven is, waarvoor ik één
keer in de zes weken naar de fysiotherapeut moet om recht te laten zetten, anders krijg
ik hoofdpijnaanvallen. Mijn arm is naar de knoppen, die kan ik niet meer buigen…
Mijn huwelijk gekost. Toen ik stopte was het huwelijk ook over.We zijn uit elkaar
gegroeid. Zo gewend dat ik er nooit was. Toen was ik er ineens, en dat ging niet meer.”
Veelal worden algemene kenmerken aan topsporters toegeschreven, terwijl de opbrengsten en
meerwaarde van topsport mogelijk mede afhangen van de tak van sport en het werkveld waarin
topsporters vervolgens terechtkomen. Ook een onvrijwillig afscheid leidt vaker tot gebrek aan
motivatie om iets nieuws te beginnen.
Oud-topsporters komen over het algemeen ‘goed terecht’ en zijn tevreden met hun werk
(87%) en nieuwe leven (93%). Ze hebben inmiddels voldoende nieuwe uitdagingen gevonden.
Toch ligt voor bijna driekwart de echte passie nog steeds bij de (top)sport. Deze groep blikt terug
op de topsportloopbaan als ‘de mooiste tijd van mijn leven’. In dit licht is het opvallend dat personen die werkzaam zijn in de sport, daarin minder uitdaging vinden dan anderen. Mogelijk kozen
zij te snel voor een baan in de (top)sport, terwijl de werkzaamheden eigenlijk niet goed aansluiten bij hun capaciteiten en wensen. Minder opvallend is dat de tevredenheid over hun huidige
werk lager is onder oud-topsporters die een minder soepel transitieverloop kenden.

9.5 Conclusie
Het optreden van een ‘zwart gat’ na afloop van een topsportcarrière wordt tegelijkertijd onder- en
overschat. De toenemende aandacht voor topsport en mogelijkheden voor het kiezen voor een
topsportloopbaan levert ook meer afvallers en uittreders op, die een maatschappelijke transitie
doorlopen waarin ze afscheid moeten nemen van hun topsportidentiteit en een nieuwe levensinvulling moeten vinden. Dit gaat de meeste oud-topsporters uiteindelijk goed af; ze komen bijna
allemaal goed terecht en geven aan gelukkig te zijn in hun nieuwe leven.
Mede onder invloed van de groeiende waardering voor topsport en topsporters, lijken (oud-)
topsporters hun eigen ‘bijzondere kwaliteiten’ in vergelijking met anderen soms te overschatten.
Ook ten aanzien van het transitieproces lijken topsporters soms te zelfverzekerd en beseffen
ze zich niet altijd dat het afleggen van hun topsportidentiteit een soort rouwproces is. Vanuit de
wereld van de topsport is hieraan overigens tot op heden evenmin veel aandacht besteed. Het
vinden van nieuwe uitdagingen is niet altijd gemakkelijk en de overgang vormt voor een kleine
groep een (langdurige) moeilijke periode. Dit geldt vooral wanneer het afscheid nemen van topsport niet gepland was, maar noodgedwongen door bijvoorbeeld ernstige blessures.
Enerzijds groeien de mogelijkheden om topsport met opleiding en werk te combineren.
Anderzijds wordt de noodzaak hiertoe kleiner en neemt de druk vanuit het topsportregime op
topsporters toe om zich volledig toe te wijden aan hun topsportloopbaan. Eén van de gevolgen
hiervan is dat er meer en grotere ‘sportego’s’ worden geproduceerd, voor wie het relativeren
van een eenzijdige topsportidentiteit lastiger zal zijn.
Het is een uitdaging voor het topsportbeleid om naast de kansen op goud ook de sociaal
pedagogische verantwoordelijkheid voor uitvallers en oud-topsporters verder te optimaliseren
en de kans op het ‘zwarte gat’ te verkleinen.
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Als de atleet de belangrijkste schakel in de topsport is, is
de trainer/coach de één na belangrijkste. Van alle betrokkenen heeft de coach de meeste invloed op de prestaties
van de topsporters. Beiden werken intensief samen en
dienen dan ook onder min of meer vergelijkbare omstandigheden te kunnen opereren.
In dat licht kwamen de conclusies van de eerste topsportklimaatmetingen in 1998 en 2002 als een verrassing.
De omstandigheden waaronder topsporters hun sport
beoefenden, waren verbeterd, maar het topsportklimaat
voor de topcoach (waartoe verder ook de toptrainer wordt
gerekend) bleef hierbij achter. De ondersteuning die topcoaches kregen, werd als onvoldoende beoordeeld. Velen
werkten zonder arbeidscontract en ontvingen nauwelijks een vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hielden er min of meer gedwongen een andere betaalde baan op na, met veelal
tekortschietende mogelijkheden tot betaald en onbetaald verlof. Een grote meerderheid van de
topcoaches vond in 2002 dat hun beroep onvoldoende erkenning genoot en dat zij geen goede
carrièreperspectieven hadden (Van Bottenburg 2000; Van Bottenburg, Roques & Smit 2003).
Deze gebrekkige positie was des te problematischer omdat de functie van de topcoach juist
omvangrijker en complexer is geworden. De literatuur over training/coaching in de topsport laat
zien dat de moderne topcoach niet alleen op het sporttechnische vlak functioneert, maar ook
optreedt als mentaal begeleider, organisator, beleidsontwikkelaar, adviseur, manager, en zo meer.
Het ontwikkelen van topsportbeleid en trainingsprogramma’s, het managen van begeleidingsteams, het praktisch toepassen van onderzoeksresultaten, het onderhouden van een internationaal netwerk; het behoort allemaal tot het takenpakket van de moderne topcoach. En dat kan
volgens ingewijden niet meer louter als hobby worden uitgevoerd (vgl. Schenk 2008).
Dat het klimaat voor topcoaches achterbleef bij dat van topsporters, gold niet alleen voor
Nederland. Uit een internationale vergelijking komt naar voren dat ook andere westerse landen
de positie van de topcoach lange tijd als een secundair aandachtspunt hebben gezien. De laatste jaren is hierin verandering opgetreden. China, Australië en het Verenigd Koninkrijk zijn voorbeelden van sportlanden die internationale toppers hebben aangetrokken en de opleiding en
werksituatie van binnenlandse coaches hebben verbeterd (De Bosscher, Bingham et al. 2008;
Houlihan & Green 2008).
Nederland heeft hierbij niet achter willen blijven. Het verbeteren van de positie van de topcoach was één van de eerste doelen die Charles van Commenée stelde bij zijn aantreden als
technisch directeur van NOC*NSF in 2005. Zijn voorganger, Joop Alberda, richtte in hetzelfde
jaar met enkele andere topcoaches de branche- en belangenorganisatie NLcoach op. En het
kabinet kondigde eveneens in dat jaar een ambitieus verbeterprogramma aan om samen met
NOC*NSF en NLcoach deze positieverbetering te realiseren en te voorkomen dat kennis en
expertise verloren gaan.
Naast een persoonlijk ontwikkelprogramma en loopbaanbegeleiding voor topcoaches kwamen in de afgelopen jaren regelingen tot stand die de opleiding en werksituatie van topcoaches
moeten verbeteren. Er is groen licht gegeven voor een hbo-opleiding voor topsportcoaches (de
zogenoemde TopCoach5-opleiding), aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam en de
Hanzehogeschool Groningen. Bovendien kunnen topcoaches gebruikmaken van aanvullende
voorzieningen die worden aangeboden door de partners en suppliers van NOC*NSF.
Om de positie van topcoaches op de arbeidsmarkt te verbeteren, heeft het Ministerie van
VWS de subsidieregeling voor hoogwaardige begeleiding vervangen door een nieuwe regeling,
getiteld ‘Coaches aan de Top’. Op grond van deze regeling kunnen sportbonden een subsidie
krijgen voor een voltijdse aanstelling van topcoaches met een salaris volgens de CAO-Sport.

Het topsportbeleid heeft
zich in de afgelopen
jaren gericht op het
verbeteren van de
positie van de topcoach
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In 2008 hebben meer dan honderd topcoaches door deze regeling een vast dienstverband bij
een sportbond verkregen.
Onder welke omstandigheden werken topcoaches momenteel? Heeft het gevoerde beleid
het topsportklimaat voor topcoaches verbeterd? Om die vragen te beantwoorden, richtte het topsportklimaatonderzoek zich niet alleen op de topsporters maar ook op de top van het coachgilde
in Nederland. Een derde van de respondenten maakt gebruik van de regeling ‘Coaches aan de
Top’. Meer dan de helft kwam ooit zelf als topsporter uit in een internationale competitie. Zeven
op de tien coaches coacht momenteel topsporters die tot de beste acht van de wereld behoren
(en dus de A-status hebben). De vakbekwaamheid van henzelf en hun collega’s achten zij voldoende tot goed. Zij weten zich daarin gesteund door de topsporters die – zoals in paragraaf 8.2
aan de orde kwam – hun trainingsstaf eveneens overwegend positief beoordelen.

10.1 Trainings- en wedstrijdaanpak
De functie van trainer/coach is een drukke baan. Ongeveer
de helft van de topcoaches beschouwt zich als voltijds
trainer en kent een aanstelling van 1 fte. De andere
helft heeft een deeltijdaanstelling en oefent daarnaast
nog een andere voltijds of deeltijds betaalde functie uit.
Gemiddeld geeft de responsgroep 22 uur training per
week aan hun topsporters, maar dit varieert van enkele
uren tot zestig uur per week. Veel topcoaches reizen
bovendien gemiddeld een uur per dag en zo’n vierhonderd kilometer per week. Althans, als ze niet in het buitenland verblijven, want verreweg de meeste topcoaches
op dit niveau zijn meerdere keren per jaar met hun topsporters over de grens voor trainingsstages. In totaal
zijn hiermee gemiddeld 34 dagen per jaar gemoeid. Vier
van de 46 trainers geven aan dat zij meer dan een derde
van het jaar in verband met trainingsstages in het buitenland vertoeven.
Het overgrote deel (87%) van de geënquêteerde topcoaches werkt vanuit een bepaalde trainingsfilosofie. Hoewel deze filosofie van persoon tot persoon verschilt, zijn hierin wel een aantal clusters van steekwoorden te benoemen die meerdere
topcoaches gemeen hebben:

Bijna driekwart
van de topcoaches
is van mening dat
zij hun talenten
onvoldoende aandacht
en faciliteiten kunnen
bieden

•
•
•
•
•
•
•

‘zelfstandigheid, zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid’;
‘confronterend, direct, rechtlijnig, eerlijk, duidelijk, simpel, strak’;
‘passie, motivatie, plezier, zelfontplooiing, zelfverwezenlijking’;
‘discipline, doorzettingsvermogen, mentale weerbaarheid’;
‘doelgerichtheid’, ‘prestatie’, ‘onbeperkt denken’, ‘uitgaan van mogelijkheden’;
‘communicatief’, ‘transparant’;
‘teamspirit’, ‘teambuilding’.

Vrijwel alle topcoaches stellen dat zij duidelijke trainings- en prestatiedoelen hebben afgesproken met hun topsporters. Ook geeft bijna driekwart aan dat topsporters inbreng hebben in het
trainings- en wedstrijdprogramma.
De geënquêteerde topcoaches verzorgen vrijwel allemaal de sporttechnische training en wedstrijdcoaching en trekken voor de meeste andere vormen van begeleiding ook externe deskun-
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digen aan. Dit geldt vooral voor de (para)medische begeleiding en voor de mentale training en
de maatschappelijke en zakelijke begeleiding voor zover die wordt gegeven.
Ondanks de betrokkenheid van externe deskundigen zijn veel topcoaches (71%) van mening
dat zij hun talenten onvoldoende aandacht en faciliteiten kunnen bieden. De redenen hiervoor
lopen uiteen, maar hebben vrijwel allemaal te maken met een gebrek aan mogelijkheden, capaciteit en financiën:

“Alle tijd gaat naar toppers.”
“Faciliteiten bieden te weinig ruimte.”
“Heb teveel taken.”
“Door gebrek aan mankracht (fte).”
“Dit is hobby/bijbaan; heb andere vaste baan.”
“Onvoldoende financiën en prioriteit.”

Tabel 10.1 Mate waarin topcoaches specifieke functies zelf verrichten of uitbesteden (in %).

Zelf/begeleidingsteam

Externe
deskundige

Zowel intern
als extern

N.v.t./geen
begeleiding

Sporttechnische training

98

Wedstrijdcoaching

98

2

Fysieke training

44

39

Looptraining

33

21

Conditietraining

53

24

9

13

Mentale training

24

37

17

22

2
6

11
46

Medische begeleiding

17

59

2

22

(Para)medische begeleiding

19

47

2

33

Maatschappelijke begeleiding

9

27

2

62

Financiële/zakelijke begeleiding

9

24

4

63

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

Tabel 10.2 Beoordeling door topcoaches van de mogelijkheden in Nederland voor coaches om zich te ontwikkelen tot
topcoaches op het hoogste internationale niveau in hun tak van sport (in %).

Goed

24

Voldoende

33

Redelijk

16

Onvoldoende

20

Slecht

7

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.
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Dit ervaren tekort aan trainers/coaches geldt ook op bondsniveau. Van de topsportcoördinatoren was begin 2008 driekwart van mening dat er nog onvoldoende (assistent-)bondscoaches
en gespecialiseerde bondscoaches in hun tak van sport werkzaam waren. Gemiddeld beschikten zij dat jaar over vier bondscoaches (in totaal 2,4 fte), vier assistent-bondscoaches (0,8 fte)
en een gespecialiseerde bondscoach (0,1 fte). Maar zij schatten een resterend tekort van 1,7 fte
bondscoaches, 2,1 fte assistent-bondscoaches en 1,5 fte gespecialiseerde bondscoaches.

10.2 Arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectieven
Eén van de belangrijkste beleidsmaatregelen uit de afgelopen jaren ter verbetering van het topsportklimaat in Nederland, is de oprichting van het zogenoemde Coachfonds geweest. Vanaf
1 januari 2007 is hiervoor – grotendeels door het Ministerie van VWS – 4,8 miljoen euro per jaar
beschikbaar gesteld, ter vervanging van de bijdrage aan de zogeheten ‘hoogwaardige begeleiding’ die niet alleen aan de coaching maar ook aan andere taken kon worden besteed. De gelden
uit het Coachfonds zijn daarentegen louter bedoeld voor de aanstelling van fulltime coaches die
werken in een fulltime topsportprogramma. Met de instelling van dit fonds worden tegelijkertijd
de arbeidsvoorwaarden van topcoaches verbeterd; een belangrijk kritiekpunt dat uit de vorige
topsportklimaatmetingen naar voren kwam. Het Coachfonds draagt bij aan een verbetering van
de rechtspositie van de coaches en een verhoging van het salarisniveau. Zo is voor de aanstelling van bondscoaches uit het Coachfonds een ondergrens bepaald van 40.000 euro.
Een groot deel van de topcoaches heeft een trainersopleiding bij of via de bond gevolgd, aangevuld met applicaties die de bond heeft aangeboden. Volgens de topsportcoördinatoren biedt
ongeveer de helft van de sportbonden een specifieke opleiding en applicatiecursussen voor hun
topcoaches aan. Hoewel we gezien de beperkte omvang van de responsgroepen voorzichtig
moeten zijn met een vergelijking tussen de metingen, lijkt de waardering voor deze opleidingen
in de afgelopen tien jaar niet te zijn verbeterd. Waardeerden de topcoaches de bondsopleiding
in 2002 nog met een 3,5 en de applicaties met een 3,3; bij de responsgroep van 2008 is dit
gedaald tot respectievelijk 3,3 en 3,0. De topsportcoördinatoren delen het standpunt dat het
opleidings- en bijscholingsprogramma van de sportbonden verbetering behoeft. De meesten
achtten dit programma in het buitenland beter dan in Nederland.
Over de vraag of trainers in Nederlanders voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tot topcoach op het hoogste internationale niveau, blijken de meningen verdeeld (zie
tabel 10.2). De helft van de topsportcoördinatoren geeft aan ‘niets’, ‘niet veel’ of ‘te weinig’ te
doen aan loopbaanontwikkeling voor topcoaches. Van de overigen hebben enkelen een ruim opleidingsbudget en een opleidingstraject op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Anderen
maken vooral gebruik van congressen, seminars en cursussen.
De individuele inkomenspositie van topcoaches lijkt de afgelopen jaren te zijn verbeterd. Hoewel
opnieuw voorzichtigheid dient te worden betracht bij vergelijking van de responsgroepen, kan
worden geconstateerd dat de topcoaches in de meting van 2008 een beduidend hoger gemiddeld bruto jaarinkomen uit trainings/coachingsactiviteiten (33.000 euro) en gemiddeld totaal
bruto jaarinkomen (53.000 euro) rapporteerden dan de responsgroep in 2002 (respectievelijk
21.500 en 40.000 euro). De minst verdienende topcoaches merkten weinig van deze inkomstengroei. Net als in 2002 gaf een kwart van de topcoaches in 2008 aan dat het jaarinkomen uit
werkzaamheden in de topsport beneden de 5.000 euro lag. Het hogere inkomen is wel zichtbaar in het tweede kwartiel (met een inkomensgroei van 19.000 euro in 2002 naar 27.500 euro
in 2008) en derde kwartiel (van 35.000 euro naar 50.000 euro).
Niettemin laten veel topcoaches zich in de meting van 2008 – vanwege hun financiële situa
tie – kritisch uit over het topsportklimaat. Twee derde is van mening dat zij nog altijd onvol-
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Tabel 10.3 Beoordeling door topcoaches van hun carrièreperspectief in 2002 en 2008, in percentages van het aantal
topcoaches dat werkzaam is in de topsport.

2002

2008

Goed

5

7

Voldoende

19

27

Redelijk

25

32

Onvoldoende

37

20

Slecht

14

14

Tabel 10.4 Beoordeling door topcoaches of het beroep van topcoach voldoende wordt erkend in Nederland, in 2002
en 2008, in percentage van het aantal topcoaches dat werkzaam is in de topsport.

2002

2008

Ja

17

33

Nee

82

67

Tabel 10.5 Beoordeling door topcoaches of voldoende is vastgesteld wanneer iemand zich tot de beroepsgroep van
topcoach mag rekenen, in 2002 en 2008, in percentage van het aantal topcoaches dat werkzaam is in de topsport.

2002

2008

Ja

17

18

Nee

82

82

Bron: Topsportklimaatenquêtes 2002 en 2008.

Figuur 10.1 Beoordeling door topcoaches van hun carrièreperspectief in internationaal vergelijkend perspectief.
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doende tijd kunnen besteden aan hun topsporters om
hen te laten presteren op het hoogste niveau. De redenen hiervoor zijn duidelijk: “coachen is vrijwilligerswerk
naast volledige baan”, “financieel onmogelijk”, “heb
teveel taken”, “heb teveel sporters”, “moet gecombineerd worden met dagelijks werk”. Vier op de tien topcoaches heeft nog altijd een deeltijd- of voltijdbaan naast
het trainerschap. Net als in 2002 werkt een kwart als topcoach zonder schriftelijk arbeidscontract. Eén van de topcoaches bepleit dan ook in de topsportklimaatenquête
dat sportbonden verplicht moeten worden zich te houden aan de CAO-Sport.
De zorg om de financiële beloning blijft bestaan.
“Fysiotherapeuten verdienen bij ons meer dan de topcoaches”, stelt Hessel Evertse, topsportcoördinator van
het Watersportverbond. De fysiotherapeuten hebben zich sterker als beroepsgroep geprofessionaliseerd en geïnstitutionaliseerd, met een vierjarige hbo-opleiding als basis. Topcoaches zijn
daarin minder geslaagd. “Het zijn ambitieuze mensen die maar doorgaan en doorgaan en niet
de tijd nemen om zichzelf te organiseren” (citaten uit Schenk 2008).
Mogelijk heeft de oprichting van NLcoach, als opvolger van de Nederlandse Federatie van
Werkers in de Sport, bijgedragen aan de lichte toename in het gevoel onder topcoaches dat
hun beroep erkenning krijgt en een carrièreperspectief biedt; toch blijft de onvrede overheersen (zie tabellen 10.3, 10.4 en 10.5).
Topcoaches schatten de situatie in het buitenland gunstiger in. Zes van de tien topcoaches
vermoedt dat hun buitenlandse collega’s meer verdienen. Ook vindt bijna de helft van de topcoaches dat het carrièreperspectief in vergelijkbare westerse landen beter is, met slechts zeven
procent die het tegendeel meent. Het bevreemdt dan ook niet dat 43 procent van de topcoaches een trainersloopbaan in het buitenland ambieert (zie figuur 10.1).
De regeling ‘Coaches aan de Top’ is bedoeld als inhaalslag die een dergelijke brain drain moet
voorkomen. Een meerderheid van de coaches die onder deze regeling valt, blijkt een loopbaan
in het buitenland te ambiëren, maar heeft nu in Nederland in elk geval een fulltime aanstelling
als coach met naar het zich laat aanzien een internationaal concurrerend salarisniveau.
Het behoud van deze topcoaches is volgens de topsportcoördinatoren hard nodig: driekwart
van hen constateert een tekort aan topcoaches bij hun sportbond. Daarmee slaat de regeling
‘Coaches aan de Top’ twee vliegen in één klap. Ten eerste wordt het tekort deels weggewerkt;
ten tweede bevordert het aanstellen van een fulltime bondscoach volgens Koen van Nol, topsportcoördinator van de roeibond (Schenk 2008),

Het gemiddelde bruto
jaarinkomen van
de topcoach ligt met
53.000 euro een stuk
hoger dan in 2002
(40.000 euro)

“dat het ambt van coach een gerespecteerd beroep wordt, zoals je slager,
bakker of manager bent. Het hoeft door dit soort regelingen niet meer zo te
zijn dat een coach altijd gevraagd wordt wat hij of zij ernaast doet.”
Of, zoals een topcoach in de topsportklimaatenquête, vermeldt:

“Nederland zal moeten erkennen dat ‘trainer in de sport’ een normaal beroep is.”
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10.3 Conclusie
De balans opmakend dringen zich twee conclusies op. Ten eerste is het topsportklimaat voor
topcoaches verbeterd nadat dit lange tijd was achtergebleven bij de topsporters. Dit beleid heeft
onmiskenbaar effect gehad, al resteren er volgens de topcoaches nog diverse verbeterpunten,
zoals het aanstellen van meer assistent-bondscoaches en gespecialiseerde bondscoaches en
het verbeteren van de opleiding, arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectieven van coaches.
Hoewel hierin ontegenzeggelijk verbeteringen zijn aangebracht via het Coachfonds, hebben nog
altijd veel coaches een deeltijd- of voltijdbaan naast hun trainerschap, waardoor zij onvoldoende
tijd kunnen besteden aan hun topsporters en talenten.
Ten tweede is de inhaalslag gepaard gegaan met een professionalisering en institutionalisering van de beroepsgroep. De topcoaches zijn ambitieus, hardwerkend en
zelfverzekerd, maar hebben zich als collectief in het verleden weinig geprofileerd en georganiseerd. Dat laat zijn
sporen na. Ondanks de inhaalslag in het topsportklimaat
gaan de beroepseer en -identiteit van topcoaches nog
altijd samen met het gevoel dat hun vak maatschappelijk onvoldoende wordt erkend, beschermd, gewaardeerd en beloond.

De topcoaches
zijn ambitieus,
hardwerkend en
zelfverzekerd,
maar hebben zich
als collectief in het
verleden weinig
geprofileerd en
georganiseerd
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11.1 Aandacht van de media voor de topsporter
De aandacht van de media in Nederland gaat primair uit naar voetbal, gevolgd door vijf andere
grote sporten: schaatsen, wielrennen, tennis, Formule 1 en darts. Ver achter deze top zes volgen de andere sporten die op media-aandacht mogen rekenen, aangevoerd door sporten als
hockey, atletiek, zwemmen, golf, de hippische sport, motorsport, volleybal en basketbal. Deze
verdeling komt al jarenlang naar voren (Kunnen 2007). Alleen olympische jaren weten die verdelingsstructuur enigszins te doorbreken. Tijdens de Spelen van 2004 te Athene hadden atletiek,
zwemmen en hockey het grootste bereik (naar kijkersaantallen en kijkduur), terwijl wedstrijden in zwemmen, trampolinespringen en beachvolleybal de meeste kijkers wisten te trekken
(NOC*NSF 2004b).
De (structurele) dominantie van de zes grootste mediasporten geeft een scheef beeld van de
topsport in Nederland. Met name voetbal, schaatsen en wielrennen zijn beroepssporten, die worden beoefend door topsporters van wie de bovenlaag veel media-aandacht krijgt en mede daardoor een grote bekendheid en een hoog inkomen geniet. Kenmerkend voor de meeste andere
Nederlandse topsporters is echter dat zij maar zelden in de media centraal staan. Gemiddeld is
de Nederlandse topsporter met een A-status (waaronder geen betaald voetballers vallen) naar
eigen inschatting per jaar vier keer met wedstrijden op televisie te zien en twee keer vanwege
een interview. Deze aantallen verschillen sterk tussen mannen en vrouwen, topsporters met
een A- en B-status, beoefenaars van olympische en niet-olympische sporten, en gehandicapte
en niet-gehandicapte topsporters.
De ervaringen met de media verschillen dan ook sterk per sport en per sporter. Terwijl bijvoorbeeld een beachvolleybalster en volleyballer aangeven wel tevreden te zijn over de relatie met
de media, dat de betrokken pers ook goed geïnformeerd is, en dat hun sport op een correcte
manier in de media wordt behandeld, vindt een karateka dat zijn sport veel te negatief wordt
benaderd en zijn een cricketer en softballer van mening dat hun sport veel te weinig mediaaandacht krijgt.
Die media-aandacht is voor topsporters om meerdere redenen van belang en van betekenis. In de eerste plaats zien topsporters de media-aandacht als een uiting van maatschappelijke
erkenning en waardering voor de eigen prestaties en de
tak van sport die zij beoefenen. Zo roepen verschillende
topsporters de media op meer respect te tonen, bijvoorbeeld voor de topsporter die zijn of haar favorietenrol niet
weet waar te maken, voor degene die een mindere dag
of periode doormaakt, voor de beoefenaar van een kleine
sport en voor gehandicapte topsporters. In de tweede
plaats bepaalt deze media-aandacht ook de waarde die
zijzelf en hun sport vertegenwoordigen op de sponsormarkt. Zo stelt een schutter dat

Topsporters zien
media-aandacht
als een uiting van
maatschappelijke
erkenning en
waardering voor de
eigen prestaties en de
tak van sport die zij
beoefenen
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“zeker de publieke omroepen (…) aandacht
[moeten] besteden aan de kleine sporten. Als
de sport niet populair genoeg is bij de media,
zijn sponsoren ook moeilijk te vinden.”
Ook een skeeleraar bepleit meer media-aandacht

“zodat het voor sponsoren aantrekkelijk wordt om
hun naam aan een sporter/team te verbinden.”

Figuur 11.1 Aantal keer dat topsporters volgens eigen

Figuur 11.2 Aantal keer dat topsporters volgens eigen

opgave jaarlijks op televisie komen met interviews.

opgave jaarlijks op televisie komen met wedstrijden.
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Tabel 11.1 Gemiddeld aantal keer dat topsporters volgens eigen opgave jaarlijks op televisie komen via wedstrijden
en interviews, voor alle topsporters en naar type topsport.

Olympische
sport

Status

Gehandicaptensport

Geslacht

Totaal

A

B

Ja

Nee

Ja

Nee

Man

Vrouw

Hoeveel
keer op televisie met
wedstrijden?

3,4

3,9

2,2

4,0

1,7

1,5

4,0

4,0

2,7

Hoeveel
keer op televisie met
interviews?

1,7

2,1

0,9

2,0

1,1

1,0

2,0

1,8

1,7

Tabel 11.2 Gemiddeld aantal keer dat topsporters volgens eigen opgave jaarlijks op televisie komen via wedstrijden
en interviews, voor alle topsporters en naar totaal bruto jaarinkomen van de topsporters.

Inkomen
Totaal

<€ 11.000

<€ 23.000

<€ 34.000

<€ 45.000

>€ 45.000

Hoeveel
keer op televisie met
wedstrijden?

3,4

1,7

3,1

5,2

5,1

7,4

Hoeveel
keer op televisie met
interviews?

1,7

1,3

1,7

1,6

3,3

3,5

Bronnen: Topsportklimaatenquête 2008.
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Tabel 11.3 Beoordeling door topsporters van de kwaliteit en kwantiteit van de media-aandacht voor hun tak van sport in het
algemeen, in totaal en naar type topsporter.

Geslacht
Kwaliteit Voldoende/goed
media-aan- Redelijk
dacht eigen Onvoldoende/slecht
tak van sport
Geen mening
Kwantiteit Voldoende/goed
media-aan- Redelijk
dacht eigen Onvoldoende/slecht
tak van sport
Geen mening

Olympische
sport

Status

Gehandicaptensport

Totaal

Man

Vrouw

A

B

Ja

Nee

Ja

14

15

13

16

8

16

7

7

16

20

21

19

20

21

24

11

13

22

65

63

67

62

70

59

80

77

61

1

1

1

2

1

1

2

3

1

6

6

6

7

3

8

0

1

7

10

10

10

10

9

13

1

7

10

84

83

84

82

87

79

97

90

82

1

1

1

1

1

0

2

1

1

Nee

Tabel 11.4 Beoordeling door topsporters van de kwaliteit en kwantiteit van de media-aandacht voor hun eigen topsportprestaties,
in totaal en naar type topsporter.

Geslacht
Kwaliteit
media-aandacht eigen
sportprestaties
Kwantiteit
media-aandacht eigen
sportprestaties

Olympische
sport

Status

Gehandicaptensport

Totaal

Man

Vrouw

A

B

Ja

Nee

Ja

Nee

Voldoende/goed

28

29

27

31

17

32

18

23

29

Redelijk

29

27

32

30

30

28

33

21

32

Onvoldoende/slecht

38

42

36

35

47

38

43

53

35

Geen mening

4

3

6

4

6

3

7

3

4

Voldoende/goed

20

22

17

22

13

22

14

14

21

Redelijk

23

21

25

24

20

21

27

19

24

Onvoldoende/slecht

51

53

49

48

59

52

50

59

49

7

4

10

6

8

6

9

9

6

Geen mening

Tabel 11.5 Beoordeling door topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren van de kwaliteit en kwantiteit van de mediaaandacht voor hun tak van sport.

Topsporters
Voldoende/goed
Kwaliteit van de media-aandacht
Redelijk
eigen tak van sport
Onvoldoende/slecht
Voldoende/goed
Kwantiteit van de media-aandacht
Redelijk
eigen tak van sport
Onvoldoende/slecht

Topcoaches

14

25

20

22

26

66

54

52

22

17

6

30

10

16

4

85

55

78

Bronnen: Topsportklimaatenquête 2008.
N.B.: De topsportklimaatenquête werd begin 2008 door de respondenten ingevuld; dus ruim vóór de Olympische Spelen van Peking.
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Topsportcoör
dinatoren

Er bestaat dan ook een direct verband tussen de mate van media-aandacht en de hoogte van
het bruto jaarinkomen van de topsporters. De causaliteit hiervan kan twee richtingen op gaan.
Enerzijds is het voorstelbaar dat de media aandacht geven aan meer succesvolle sporters die
uitkomen in takken van sport met een hoge media- en dus sponsorwaarde. Anderzijds zal de
sponsorwaarde van succesvolle sporters toenemen door die media-aandacht.
Tegenover het grote belang om meer media-aandacht te krijgen, bestaat het gevoel van
onmacht om die aandacht te beïnvloeden en af te dwingen. Zo verzucht een snowboarder dat
zijn sport nu eenmaal een weinig beoefende sport is in Nederland:

“De media geven er dus automatisch minder aandacht aan. (…) Dat kan niet
veranderen omdat het een kwestie is van vraag en aanbod, zal ik maar zeggen…”
Dit gevoel van onmacht maakt het begrijpelijk dat de
media-aandacht één van de pijlers van het topsportklimaat is dat op de meeste kritiek kan rekenen. Een
meerderheid van de topsporters noemt de kwantiteit
en kwaliteit van de aandacht die de media aan hun sport
geven ‘onvoldoende’ of ‘slecht’. Deze kritiek op de mediaaandacht voor een tak van sport is luider onder specifieke
groepen die minder media-aandacht krijgen, in het bijzonder beoefenaars van niet-olympische sporten, gehandicapte sporters en topsporters met een B-status.
Topsporters zijn in hun oordeel negatiever dan topcoaches en topsportcoördinatoren. De topsportcoördinatoren zijn wel scherper in hun kritiek op de kwantiteit
van de media-aandacht voor hun tak van sport.
Begrijpelijkerwijze bestaat er een significant verband
tussen de beoordeling van de kwantiteit van de mediaaandacht en het aantal keer dat topsporters via wedstrijden of interviews op televisie komen. Dat verband bestaat opvallend genoeg niet met betrekking
tot de kwaliteit van de media-aandacht; sporters beoordelen de kwaliteit van de media-aandacht
niet positiever naarmate zij vaker op televisie komen.
De kritische beoordeling van de media-aandacht komt in grote lijnen overeen met die in 1998
en 2002. Wel zijn er enkele veranderingen waar te nemen. Ten eerste is de aandacht van de
media voor de (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status licht toegenomen.
Ten tweede beoordelen topsporters hun eigen ervaring met de pers, ondanks de aanhoudende kritiek op de kwaliteit en kwantiteit van de media-aandacht, positiever dan tien jaar geleden. Ook de topcoaches geven in meerderheid blijk van positieve ervaringen met de pers.
Een belangrijk punt van kritiek dat topsporters naar voren brengen, is het gebrek aan belangstelling voor de weg naar de top. Veel topsporters delen de observatie van een golfster dat de
aandacht van de media

Er bestaat een direct
verband tussen de
mate van mediaaandacht en de hoogte
van het inkomen van
sporters

“eigenlijk alleen maar [ligt] op de resultaten die geboekt worden, terwijl
het proces dat tot bepaalde resultaten leidt vaak onderbelicht blijft.”
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Tabel 11.6 Televisieaandacht voor (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status in 1998, 2002 en 2008.

1998

2002

Aantal keer op televisie met wedstrijden

4,72

3,95

2008
4,51

Aantal keer op televisie met interviews

1,79

1,71

2,40

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998, 2002 en 2008.
N.B.: De topsportklimaatenquête werd begin 2008 door de respondenten ingevuld; dus ruim vóór de Olympische Spelen van Peking.

Tabel 11.7 Ervaring van topsporters met de pers in het algemeen, 1998 en 2008.

1998

2008

Zeer positief

4

7

Positief

42

60

Redelijk

40

32

Negatief

13

1

Zeer negatief

2

1

Bron: Topsportklimaatenquêtes 1998 en 2008.
N.B.: De topsportklimaatenquête werd begin 2008 door de respondenten ingevuld; dus ruim vóór de Olympische Spelen van Peking.

Tabel 11.8 Oordeel topsporters over aandacht van sportbond aan persvoorlichting aan hun tak van sport en hun
eigen sportprestaties, in percentages van het totaal aantal topsporters.

Voldoende aandacht
aan persvoorlichting
over tak van sport

Voldoende aandacht
aan persvoorlichting
over eigen
sportprestaties

Ruim voldoende

2,9

2,2

Voldoende

12,7

18,7

Neutraal

28,0

26,1

Onvoldoende

28,4

29,5

Ruim onvoldoende

28,0

23,5

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.
N.B.: De topsportklimaatenquête werd begin 2008 door de respondenten ingevuld; dus ruim vóór de Olympische Spelen van Peking.

Op trainingen en minder belangrijke wedstrijden zijn de sportjournalisten niet te vinden, vindt
een fietscrosser, waardoor zij niet goed zien hoeveel de topsporters doen en laten om aan de
top te komen, maar hen vervolgens wel negatief bejegenen als de prestaties tegenvallen. Veel
topsporters ervaren dat als een gebrek aan respect. Zoals een turnster het uitdrukt:

“Minder snel een oordeel hebben en meer respect voor de weg naar de top! Het
is namelijk ontzettend hard werken en er komt maar zo weinig voor terug.”

Op jacht naar goud

11.2 Aandacht van de topsporter voor de media
De oorzaak van de beperkte kwaliteit en kwantiteit van de media-aandacht voor hun eigen tak van
sport ligt volgens de topsporters niet alleen aan de werking van de mediamarkt, maar ook aan
het optreden van de sportbond en henzelf. Een meerderheid van de topsporters is van mening
dat de sporters en sportbond onvoldoende aandacht besteden aan persvoorlichting, zowel over
hun eigen sportprestaties als over hun tak van sport in het algemeen. Een roeier stelt:

“Na iedere wedstrijd zou de bond een persbericht uit moeten laten gaan
met daarin de belangrijke uitslagen en gevolgen daarvan.”
Een collega vult aan:

“Wij moeten beter meewerken met de media om de sport in een goed daglicht te
zetten. De instelling van roeiers is heel
amateuristisch. [Ze] denken dat ze alleen
maar hoeven te sporten om aandacht te
krijgen en daar moeten we zeker van af.”
Zestig procent
In het hockey zijn al stappen in die richting gezet, zo geeft
een dameshockeyer aan:

“Wij zijn als team commerciëler gaan denken en
dat werkt. Je moet je als team/sporter in de markt
zetten, doe je dat op een positieve, open en eerlijke
manier, [dan] reageert de pers daar positief op.”

van de
topsporters kent de
persvoorlichter van de
eigen sportbond niet
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Zestig procent van de topsporters kent de persvoorlichter van de eigen sportbond niet. Onder
de gehandicapte topsporters ligt dat zelfs op 73 procent. Dit ligt geheel anders bij de topcoaches, waar twintig procent de persvoorlichter van de bond niet kent. Verschillende topsporters
wijzen dan ook niet alleen met een beschuldigende vinger naar de media, maar bepleiten ook
veranderingen bij henzelf, hun team en hun bond. Er moet meer aan kennisuitwisseling worden
gedaan, meer individuele contacten met de pers worden georganiseerd, meer feedback richting
de media worden gegeven, meer oud-topsporters bij het televisiecommentaar worden betrokken, en zo meer. Kortom, een verbetering van de relatie vraagt om investeringen van beide kanten. Zoals een BMX-fietscrosser het verwoordt:

“Meer over elkaar te weten komen, zodat van beide
kanten de kennis over de sport aanwezig is.”
Een rolstoelbasketballer en schermer bepleiten in dezelfde teneur een “betere communicatie
met elkaar” en “interesse voor elkaars werkzaamheden, delen van kennis”.
De topsportcoördinatoren van de sportbonden kunnen zich hierin gedeeltelijk vinden. Op de
vraag wat de sportorganisaties moeten doen om de topsport meer en positievere aandacht
te geven, wijzen de meesten op het verbeteren van het mediabeleid en de persvoorlichting.
Tegelijkertijd stellen zij zich terughoudend op in het bevorderen van de toegankelijkheid van de
topsporters, technische staf en bestuurders. Eén op de vijf topsportcoördinatoren staat positief
tegenover aanpassing van de spelregels en wedstrijdkalender om meer en positievere mediaaandacht te genereren.
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In diverse sporten die niet tot de top vijf behoren, slagen sommige topsporters er toch in zich
uit de anonimiteit te sporten. Dit lukt vanzelfsprekend met name indien zij erin slagen om internationaal aansprekende resultaten te behalen. Maar kampioenschappen zijn geen garantie voor
media-aandacht en bekendheid voor de individuele topsporter. Zo zullen maar weinig mensen
Marcelien de Koning en Lobke Berkhout op straat herkennen, hoewel zij in Peking een zilveren
medaille wonnen (zeilen, 470-klasse) en van 2005 tot en met 2007 drie keer achtereen wereldkampioen werden, en in 2005 ook al eens werden uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. De
populariteit van de betreffende sport in eigen land speelt hierin een bepalende rol, evenals
de mate waarin de topsporter in kwestie erin slaagt om ook buiten de sport – via sponsors of
relaties met de showbusiness – tot de media door te dringen. En dat is slechts een beperkte
groep gegeven. De overgrote meerderheid van de topsporters die in Peking uitkwamen, zijn
bekend in de eigen sport en de familie- en kennissenkring, maar gaan daarbuiten tamelijk anoniem door het leven.

Diverse topsporters
vinden dat de media
uitsluitend zijn
geïnteresseerd in het
uiteindelijke succes of
falen

11.3 Conclusie

Hoewel de zendtijd aan sport sinds 1991 is verdrievoudigd (zie hoofdstuk 6) blijft de media-aandacht die naar
henzelf uitgaat voor topsporters een doorn in het oog.
Dit wordt veroorzaakt door de grote dominantie in de
media van een beperkt aantal sporten: voetbal, schaatsen, tennis, wielrennen, Formule 1 en darts. Een grote
meerderheid van de erkende topsporters in Nederland
krijgt door deze dominantie betrekkelijk weinig mediaaandacht.
Deze situatie is om meerdere redenen problematisch.
Ten eerste ervaren topsporters media-aandacht als een
uiting van maatschappelijke erkenning en waardering
voor de eigen prestaties en voor hun tak van sport. Ten
tweede neemt de sponsorwaarde van topsporters toe wanneer zij meer media-aandacht krijgen, waardoor zij hogere inkomsten kunnen genereren.
De kritiek die topsporters uiten op de media betreft niet alleen de kwantiteit, maar ook de
kwaliteit van de aandacht. Diverse topsporters zijn van mening dat de media uitsluitend zijn geïnteresseerd in het uiteindelijke succes of falen, terwijl de vele investeringen en opofferingen in
de lange voorbereidingsperiode nauwelijks aandacht krijgen.
Verschillende topsporters voelen zich machteloos om deze situatie te veranderen. Zelfs een
meervoudig wereldkampioenschap brengt voor beoefenaars van kleinere sporten geen verandering teweeg in de scheve verdeling van de media-aandacht over de diverse sporten. Niettemin
hebben zij nog wel middelen in handen om meer media-aandacht te genereren. Diverse topsporters zijn van mening dat zijzelf, hun team en hun sportbond verbeteringen kunnen aanbrengen in het mediabeleid en de persvoorlichting. Een meerderheid van de topsporters blijkt de
persvoorlichter van de sportbond niet te kennen.

Op jacht naar goud

Beoordeling van
het topsportklimaat
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12.1 Beoordeling ontwikkeling topsportklimaat
Afgaande op het oordeel van topsporters, topcoaches en de topsportcoördinatoren van sportbonden, hebben de beleidsinspanningen in het afgelopen decennium effect gesorteerd. Net als
in 2002 het geval was ten opzichte van 1998, vindt een ruime meerderheid van hen dat het topsportklimaat in 2008 is verbeterd ten opzichte van vier jaar eerder (zie tabel 12.1).

Tabel 12.1 Beoordeling van het topsportklimaat in Nederland door topsporters, topcoaches en
topsportcoördinatoren, in 2002 en 2008, in beide jaren in vergelijking met vier jaar eerder (in %).

2002 vergeleken met 1998
Verslechterd

2008 vergeleken met 2004

Gelijk
gebleven

Verbeterd

Verslechterd

Gelijk
gebleven

Verbeterd

Topsporters met een
A- of B-status

8

33

59

6

27

67

Topcoaches in de
topsport

13

32

55

7

29

64

Topsportcoördinatoren
bij sportbonden

4

36

61

4

22

74

Bron: Topsportklimaatenquêtes 2002 en 2008.

Tabel 12.2 Beoordeling van de concurrentiepositie van de Nederlandse topsport door topsporters, topcoaches en
topsportcoördinatoren, in 2002 en 2008, in beide jaren in vergelijking met vier jaar eerder (in %).

2002 vergeleken met 1998

2008 vergeleken met 2004

Verslechterd

Gelijk
gebleven

Verbeterd

Verslechterd

Gelijk
gebleven

Verbeterd

Topsporters met een
A- of B-status

19

40

41

19

42

39

Topcoaches in de
topsport

23

38

38

11

36

52

Topsportcoördinatoren
bij sportbonden

18

46

36

13

50

36

Bron: Topsportklimaatenquêtes 2002 en 2008.

De vergelijking van de beoordeling door topsporters in 2002 en 2008 wordt enigszins vertekend door de afname van het aantal topsporters met een B-status. Deze groep staat over het
algemeen kritischer tegenover het topsportklimaat, mede omdat zij in aanmerking komen voor
minder voorzieningen en begeleiding dan topsporters met een A-status. Als hierop wordt gecontroleerd, blijkt de beoordeling van het topsportklimaat (uitsluitend door topsporters met een
A-status) in 2008 min of meer gelijk aan 2002.

Op jacht naar goud

12.2 B
 eoordeling ontwikkeling
internationale
concurrentiepositie
Ongeveer vier op de tien topsporters en topsportcoördinatoren en vijf op de tien topcoaches zijn van mening
dat de internationale concurrentiepositie van Nederland
is verbeterd. Zij zijn dus niet alleen van mening dat het
topsportklimaat in Nederland is verbeterd, maar ook dat
dit in sterkere mate het geval is geweest dan in concurrerende landen (zie tabel 12.2).
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat een meerderheid van de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren van oordeel is dat de ontwikkeling van het
topsportklimaat in Nederland in de afgelopen vier jaar
niet heeft geleid tot een verbetering van de internationale concurrentiepositie. Zij zien kennelijk dat de positie van hun concurrenten zich eveneens, en zelfs nog
meer, heeft verbeterd.

Ongeveer de helft van
de geënquêteerden vindt
dat het topsportklimaat
de afgelopen jaren is
verbeterd. Volgens een
meerderheid heeft dat
echter niet geleid tot
een verbetering van
hun internationale
concurrentiepositie

12.3 Sterke en zwakke aspecten van het topsportklimaat
Ondanks de verbeteringen in het topsportklimaat geven topsporters en topcoaches voor het huidige klimaat gemiddeld een weinig royale 6,6 als rapportcijfer. Topsportcoördinatoren zijn positiever en houden het gemiddeld op een 6,9.
Als sterk punt van het topsportklimaat in Nederland noemen de drie groepen het meest frequent de organisatie van de topsport in Nederland: de beleidsmatige aanpak, de langetermijnstrategie, centrale aansturing, ambitie, gedrevenheid, resultaatgericht, duidelijkheid, durf om
keuzes te maken en de kracht van de grote bonden. Andere sterke punten die veel worden
genoemd, zijn de voorzieningen voor topsporters, de begeleiding door topcoaches, de bereidheid om geld ter beschikking te stellen voor topsport, de aanwezige kennis in ons land en de
logistieke voordelen die voortvloeien uit onze kleinschaligheid.
Als zwakke punten wijzen de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren op de beperkte
financiële mogelijkheden, de positie van de trainer/coach en het gebrek aan een (top)sportcultuur en -mentaliteit (vrijwel uitsluitend door topsporters genoemd). Ook de organisatie van de
topsport wordt als verbeterpunt gezien van het topsportklimaat. Daarbij hebben zij de bureaucratie, papierwinkel, versnippering, afhankelijkheid van vrijwilligers, gebrekkige samenwerking
en het vele vergaderen op het oog.
Het is begrijpelijk dat het gevoerde beleid waardering oproept bij topsporters die hierdoor over
betere voorzieningen beschikken. Zij roemen de “duidelijkheid kwalificatie-eisen”, de “gedreven organisatie” en de “ambitie voor top tien”. Kortom, “kwaliteit boven kwantiteit”, zoals een
softbalster het verwoordt. Degenen die net buiten de boot vallen, laten zich kritischer uit. Het
klimaat is verbeterd “maar helaas niet voor mijn sport”, benadrukt een turnster (ritmische gymnastiek). “De verschillen tussen sporten zijn te groot”, stelt een volgende. Een ander kritiekpunt
richt zich op de succesgerichtheid: “te veel druk op behalen van medailles, in plaats van algemeen goede prestaties”, stelt een badmintonspeler. En: “alleen gouden medailles tellen”.
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Figuur 12.2 Belangrijkste
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Figuur 12.3 Belangrijkste
succesbepalende factoren
van een land volgens de
topsportcoördinatoren.
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12.4 Belangrijkste succesbeïnvloedende factoren
In de topsportklimaatenquêtes is aan de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren
gevraagd om de pijlers te benoemen die volgens hen de meeste invloed uitoefenen op het internationale sportsucces van een land. Hieruit komt de financiële ondersteuning als de belangrijkste
pijler naar voren, gevolgd door vier pijlers die ongeveer hetzelfde gewicht krijgen: sportparticipatie (op school en in de sportvereniging), trainingsfaciliteiten (nationale en regionale topsportcentra
van hoge kwaliteit), trainersvoorzieningen (goed opgeleide trainers, waardering van trainersberoep) en talentidentificatie en talentontwikkeling (effectief systeem, studieondersteuning).
Tussen verschillende groepen sporters doen zich hierin begrijpelijke verschillen voor. Zo wijzen
teamsporters minder vaak dan individuele sporters op het belang van talentidentificatie (is in
teamsporten in sterkere mate geënt op de kracht van de wekelijkse clubcompetities), trainingsfaciliteiten (verenigingen in teamsporten beschikken vaker over eigen accommodaties), terwijl
teamsporters juist vaker wijzen op het belang van financiële ondersteuning (teamsporten zijn kostbaar), sportparticipatie (teamsporten hebben veel aanwas nodig, de selectieprocedures ondervinden ze aan den lijve) en nationale en internationale wedstrijden (met name verblijven in het
buitenland zijn voor individuele sporters gemakkelijker te organiseren dan voor teamsporters).
Doordat de antwoordcategorieën in 2003 op andere landen zijn afgestemd, is een vergelijking van deze succesbeïnvloedende factoren tussen de drie topsportklimaatmetingen niet
mogelijk. Wel kan het oordeel van de Nederlandse topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren worden vergeleken met hun collega’s in Vlaanderen, waar in 2003 en 2007 eveneens
topsportklimaatmetingen zijn verricht. Uit deze vergelijking komen twee opvallende conclusies
naar voren. De eerste is dat de rangorde van de meest genoemde succesbeïnvloedende factoren in beide landen nagenoeg identiek is. De tweede is dat hierop één uitzondering bestaat:
de Nederlandse topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren hechten meer belang aan
voldoende mogelijkheden om te sporten op school en in verenigingen dan hun Vlaamse collega’s (zie tabel 12.3).

Tabel 12.3 Rangorde van succesbepalende factoren volgens topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren in
Nederland (2008) en Vlaanderen (2007).

Nederland

Vlaanderen

Financiële ondersteuning

1

1

Sportparticipatie

2

8

Trainingsfaciliteiten

3

2

Trainersvoorzieningen en -ontwikkeling

4

3

Talentidentificatie en -ontwikkeling

5

4

Structuur en organisatie sportbeleid

6

5

Topsportcultuur

7

6

Nationale en internationale wedstrijden

8

7

Wetenschappelijke ondersteuning

9

9

Maatschappelijke ondersteuning en
carrièrebegeleiding

10

10

Bron: Topsportklimaatenquête 2008 en De Bosscher, Truyens et al. 2008.
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Op jacht naar goud

Het is onduidelijk waardoor dit grote verschil wordt veroorzaakt. De omvang en de organisatie van de sportparticipatie wijkt in Vlaanderen niet structureel af van de Nederlandse situatie (Van Bottenburg, Rijnen & Van Sterkenburg 2005; Scheerder 2003). Mogelijk hebben de
Nederlandse topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren een langere termijn voor ogen
gehad bij het beantwoorden van deze vraag. In elk geval kennen zij een groter belang toe aan
een brede basis in de sportbeoefening, vanuit de verwachting dat dit in de toekomst resulteert
in meer talenten en kampioenen zonder dat dit hun eigen omstandigheden en kansen in het
heden verbetert.
Dat verschil in perspectief doet zich ook voor tussen topsporters met een A- en B-status.
Waar topsporters met een B-status in verhouding tot topsporters met een A-status vaker pijlers benoemen die de meeste impact hebben op hun trainings- en wedstrijdomstandigheden
(trainingsfaciliteiten, trainersvoorzieningen en nationale en internationale wedstrijden), kiezen
topsporters met een A-status meer dan hun collega’s met een B-status voor pijlers die op de
langere termijn de kans op topsportsucces van een land kunnen vergroten (talentontwikkeling
en sportparticipatie). Dat is begrijpelijk in het licht van de betere trainings- en wedstrijdomstandigheden die reeds voor hen zijn gecreëerd. Zij zijn vaker voltijd topsporter, trainen meer uren
per week, zijn meer in het buitenland voor trainingsstages en nemen aan meer internationale
wedstrijden deel.

12.5 Belangrijkste verbeterpunten
De pijlers die het meest bepalend worden gevonden voor nationaal topsportsucces, zijn niet
gelijk aan de pijlers die volgens topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren het meest
in aanmerking komen voor verbetering. De belangrijkste verschillen zijn dat zij talentidentificatie- en -ontwikkeling en de topsportcultuur vaker noemen als verbeterpunten dan als succesbeïnvloedende factoren (zie tabel 12.4). Hier speelt het tijdsperspectief zeker een rol. Op korte
termijn wordt het succes van de nu actieve topsporters niet beïnvloed door talentontwikkeling,
maar een verbetering van deze pijler achten zij op langere termijn wel van belang. Een verbe-

Tabel 12.4 Rangorde van succesbeïnvloedende factoren die het meest in aanmerking komen voor verbetering
volgens topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren in Nederland (2008) en Vlaanderen (2007).

Nederland

Vlaanderen

Financiële ondersteuning

1

1

Talentidentificatie en -ontwikkeling

2

8

Trainersvoorzieningen en -ontwikkeling

3

2

Sportparticipatie

4

6

Topsportcultuur

5

3

Trainingsfaciliteiten

6

4

Structuur en organisatie sportbeleid

7

5

Nationale en internationale wedstrijden

8

7

Wetenschappelijke ondersteuning

9

10

Maatschappelijke ondersteuning en
carrièrebegeleiding

10

9

Bron: Topsportklimaatenquête 2008 en De Bosscher, Truyens et al. 2008.
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tering van de sportparticipatie en van de trainingsfaciliteiten noemen de drie groepen respondenten minder vaak als pijler die het meest in aanmerking komt voor verbetering. Hun prioriteit
gaat uit naar verbetering van de financiële ondersteuning, talentidentificatie en -ontwikkeling
en de trainersvoorzieningen en -ontwikkeling.
Een vergelijking met Vlaanderen wijst opnieuw op een redelijk grote samenhang; wederom
met uitzondering van een pijler die op langere termijn van invloed is, in dit geval de talentidentificatie en -ontwikkeling. De Vlaamse collega’s geven hier een lagere prioriteit aan dan de
Nederlandse topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren.

12.6 Conclusie
Geconcludeerd mag worden dat het topsportklimaat volgens de meest direct betrokkenen in
de afgelopen tien jaar is verbeterd. Over de vraag of dit ook heeft geleid tot een verbetering
van de internationale concurrentiepositie, zijn de meningen van topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren verdeeld.
Als sterke punten van het topsportklimaat wijzen de drie genoemde groepen vooral op de
organisatie van de topsport en het topsportbeleid in Nederland: de centrale aansturing, ambitie, gedrevenheid, resultaatgerichtheid en langetermijnstrategie. Daarnaast zien zij de kracht
van het topsportklimaat in Nederland liggen in de voorzieningen voor topsporters, de begeleiding door topcoaches, de aanwezige kennis in ons land en de logistieke voordelen die voortvloeien uit onze kleinschaligheid.
Een deel van de respondentengroepen uit juist kritiek op
de organisatie van de topsport. Zij hebben daarbij vooral
de bureaucratie, papierwinkel, versnippering, afhankelijkheid van vrijwilligers, gebrekkige samenwerking en het
vele vergaderen op het oog. Als andere punten van verbetering noemen zij de (in hun ogen) beperkte financiële mogelijkheden, de positie van de topcoaches en het
gebrek aan een topsportcultuur en topsportmentaliteit.
De sleutel tot succes ligt volgens de drie respondentengroepen vooral in betere financiële ondersteuning,
trainingsfaciliteiten en trainersvoorzieningen, meer aandacht voor talentontwikkeling en een hogere sportparticipatie. Dit zijn ook de pijlers die volgens hen het meest
in aanmerking komen voor verbetering.

Als sterke punten van
het topsportklimaat
wijzen topsporters,
topcoaches en
topsportcoördinatoren
vooral op de centrale
aansturing, ambitie,
gedrevenheid,
resultaatgerichtheid en
langetermijnstrategie
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13.1 ‘Top 8’ versus de rest
Waarin onderscheiden topsporters die vanaf 2005 (dus na de Spelen van Athene) de top acht
van de wereld hebben bereikt zich van hun collega’s die sindsdien de top zestien van de wereld,
de top acht van Europa of de top drie van Nederland als hoogste niveau hebben behaald?
In de talentontwikkelingsfase zijn tussen beide groepen weinig verschillen aan te treffen.
Beide groepen hebben een vergelijkbare gemiddelde leeftijd, startten gemiddeld op ongeveer
dezelfde leeftijd met hun tak van sport en specialiseerden zich rond dezelfde leeftijd in deze tak
van sport. Evenmin verschilde de leeftijd waarop zij voor het eerst extra aandacht kregen van
de vereniging en de sportbond en het aantal trainingsuren dat beide groepen maakten op vijftienjarige leeftijd.
Wel zijn topsporters die tot de top acht behoren vaker dan de overige topsporters van mening
dat zij tijdens de talentontwikkelingsfase voldoende aandacht kregen voor hun ontwikkeling tot
het hoogst mogelijke niveau. Hieruit valt niet op te maken of topsporters uit de latere top acht
op vijftienjarige leeftijd daadwerkelijk meer of minder aandacht kregen; wel dat zij achteraf vaker
van mening zijn dat die aandacht voldoende is geweest. Overigens vindt een meerderheid dat
die aandacht tijdens de talentontwikkelingsfase onvoldoende was; ook onder de topsporters
die tot de top acht behoren.
De belangrijkste verschillen zijn dat de topsporters uit de top acht meer trainingsuren maken
en meer dagen per jaar deelnemen aan meerdaagse trainingskampen. Topsporters die niet tot
de top acht behoren zijn zich hiervan bewust. Een groter
percentage van hen vindt dat zij onvoldoende trainen om
op het hoogste niveau te presteren dan de topsporters
die wel tot de top acht behoren. Voor een deel wordt dit
veroorzaakt doordat de topsporters die niet tot de top
acht behoren vaker voltijds werken of studeren, al is dit
verband licht. Zij werken voornamelijk uit financiële overwegingen, terwijl een deel van de topsporters uit de top
acht heeft gekozen voor betaald werk als afleiding voor
de topsport. Een groter deel van de topsporters die niet
tot de top acht behoort, is van mening dat zij beter zouden presteren als zij minder zouden werken.
Beide groepen verschillen niet in hun eindoordeel over
het topsportklimaat. Zij geven het huidige klimaat ongeveer hetzelfde eindcijfer en geven beide in meerderheid
aan dat het huidige topsportklimaat is verbeterd en dat
hun internationale concurrentiepositie in de afgelopen
vier jaar is verbeterd.

Een groot deel van de
topsporters die niet tot
de top acht behoort,
is van mening dat zij
beter zouden presteren
als zij minder zouden
werken

13.2 Vrouwen versus mannen
Vrouwen zijn positiever over het topsportklimaat dan mannen. Hoewel het eindcijfer dat zij voor
het huidige topsportklimaat geven licht maar niet significant hoger is, zijn onder de topsporters
meer vrouwen dan mannen van mening dat hun internationale concurrentiepositie in de afgelopen vier jaar is verbeterd. Dit kan mede worden verklaard doordat vrouwen onder de topsporters met een A-status duidelijk zijn oververtegenwoordigd. Hoewel meer mannen dan vrouwen
zich tot de erkende topsporters mogen rekenen, domineren de vrouwen onder de topsporters
met een A-status. Naar verhouding behoren meer vrouwen dan mannen onder de topsporters
in Nederland binnen hun tak van sport tot de top acht van de wereld.
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Tabel 13.1 Verdeling van erkende topsporters naar status en geslacht.

Aantal
A-status % van A-status
% van mannen/vrouwen
Aantal
B-status % van B-status
% van mannen/vrouwen

Man

Vrouw

92

110

202

45,5%

54,5%

100,0%

56,4%

77,5%

66,2%

64

27

91

70,3%

29,7%

100,0%

39,3%

19,0%

29,8%

7

5

12

163

142

305

53,4%

46,6%

100,0%

HP-status Aantal
Totalen
% van totaal aantal topsporters

Totaal

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

Tabel 13.2 Trainingsomvang en media-aandacht naar status en geslacht.

Mannen
B- en
HP-status

Vrouwen

A-status

B- en
HP-status

A-status

Gemiddeld aantal uur training per week

16,0

20,0

19,0

22,0

Gemiddeld aantal dagen trainingsstages per jaar

28,0

48,0

38,0

58,0

Jaarlijks gemiddeld op televisie via wedstrijden

2,6

5,1

1,7

2,9

Jaarlijks gemiddeld op televisie via interviews

0,9

2,5

1,1

1,9

Bron: Topsportklimaatenquête 2008.

Vrouwen leggen zich vaker dan mannen voltijds toe op
topsport. Zij combineren topsport minder vaak dan mannen met voltijds betaald werk, en verrichten gemiddeld
per week minder uur betaald werk (24 versus 31) naast
hun sport. Dit is mede mogelijk doordat meer vrouwen
dan mannen (61 versus 39%) gebruikmaken van het stipendium. En dat hangt weer mede samen met het feit
dat zij een lager gemiddeld bruto jaarinkomen genieten dan mannen, met name uit niet-sportgerelateerde
werkzaamheden.
Mede dankzij deze werk- en sportsituaties maken
vrouwen over alle topsporters gezien meer trainingsuren
dan mannen (gemiddeld 21,5 versus 18,4 per week). Ook
nemen zij meer dagen per jaar (53,1 versus 39,6) deel
aan meerdaagse trainingsstages in binnen- en buitenland. Deze verschillen worden kleiner maar verdwijnen
niet geheel als mannen en vrouwen met een gelijke status worden vergeleken.

Vrouwelijke topsporters
maken meer
trainingsuren dan
mannen en nemen
meer dagen per jaar
deel aan meerdaagse
trainingsstages in
binnen- en buitenland
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In weerwil van hun trainingsarbeid, internationale niveau (A-status) en internationale prestaties
(zie ook paragraaf 14.1) zijn vrouwen tijdens wedstrijden minder vaak op televisie te zien dan
mannen. Ten aanzien van interviews geldt dat alleen voor topsporters met een A-status. Als
deze inschatting van mannen en vrouwen klopt, onderstreept dat opnieuw dat de media-aandacht die zij krijgen geen afspiegeling vormt van hun inzet, niveau of prestaties, maar genderbiased is. Voor zover de media afgaan op de vraag van het publiek, geldt voor het mediapubliek
hetzelfde.
De vrouwen onder de topsporters hebben een negatiever oordeel dan de mannen over de
extra aandacht die zij van sportvereniging en sportbond kregen als aankomende talenten. Dit
suggereert dat de mannen in hun talentfase vaker extra aandacht kregen van hun vereniging en
bond, terwijl zij op latere leeftijd geen hogere positie wisten te bereiken dan de vrouwen.

13.3 A-status versus B-status
Topsporters met een A-status verschillen in veel opzichten van topsporters met een B-status.
Conform het beleid van de sportorganisaties en de sportbonden kunnen topsporters met een
A-status aanspraak maken op meer voorzieningen en faciliteiten. B-topsporters hebben geen
stipendium en kunnen bijvoorbeeld niet beschikken over een auto van één van de ‘Partners in
Sport’ van NOC*NSF. Ook blijkt dat zij een lager gemiddeld bruto jaarinkomen genieten. Dat
wordt veroorzaakt doordat zij lagere inkomsten hebben uit de topsportbeoefening. Uit ander
betaald werk zijn hun inkomsten juist hoger dan topsporters met een A-status.
Topsporters met een A-status besteden minder uren per week aan studie (17 versus 24 uur)
en betaald werk (24 versus 36 uur) dan hun collega’s met een B-status. Dit hangt samen met
het feit dat topsporters met een A-status vaker parttime studeren of werken en vaker voltijd
sporten dan hun collega’s met een B-status die juist vaker hun topsportbeoefening combineren met voltijd betaald werk of een voltijd studie.
Mede ten gevolge van deze verschillen in de leefsituatie maken topsporters met een A-status
meer trainingsuren (21,2 versus 16,2) dan B-sporters. Ook nemen zij jaarlijks meer dagen (53
versus 26) deel aan binnen- en buitenlandse trainingsstages en aan internationale wedstrijden
(14 versus 10). Deze verschillen vloeien vanzelfsprekend niet voort uit een verschil in behoefte
of vraag, maar uit een verschil in mogelijkheden en aanbod. Topsporters met een A-status krijgen die mogelijkheden meer dan topsporters met een B-status omdat zij op hoger niveau presteren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat meer topsporters met een B-status dan met een
A-status het primaire proces (trainingen en wedstrijden) aanwijzen als de pijler die het meest
in aanmerking komt voor verbetering. Ook zal het weinigen verrassen dat topsporters met een
B-status minder vaak op televisie te zien zijn dan topsporters met een A-status (zowel qua wedstrijden als qua interviews). Dat zij minder vaak de persvoorlichter van hun sportbond kennen,
ligt in het verlengde hiervan, maar valt wel eenvoudig te verbeteren als de sportbond en topsporter zich letterlijk en figuurlijk nadrukkelijker in de kijker willen spelen.
De gevraagde verbeteringen in het primaire proces betreffen niet alleen de accommodaties,
maar ook de begeleiding. Meer topsporters met een B-status zijn van mening dat de begeleiding tijdens de talentontwikkeling onvoldoende was. Bovendien beoordelen zij de extra aandacht die zij wel kregen minder goed dan topsporters met een A-status. Ook het niveau van
de huidige trainings- en begeleidingsstaf (zowel sporttechnisch als sportmedisch) beoordelen
topsporters met een B-status over de hele linie lager dan topsporters met een A-status, al zijn
deze verschillen per type begeleider niet significant. Wel significant is het lagere oordeel dat
topsporters met een B-status hebben over de mogelijkheden om de medische begeleiding te
krijgen die zij wensen, zowel preventief als curatief.
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13.4 Olympische versus niet-olympische disciplines
De verschillen tussen topsporters die wel en niet uitkomen in olympische disciplines lijken sterk
op de verschillen tussen topsporters met een A- en B-status. Topsporters in olympische disciplines hebben een hoger gemiddeld bruto jaarinkomen, met name uit sport, en een lager inkomen
uit andere betaalde werkzaamheden. Zij beoefenen hun topsport vaker voltijds, terwijl topsporters die niet-olympische disciplines beoefenen vaker een voltijd (betaalde) baan hebben naast
hun topsportactiviteiten.
Als gevolg hiervan trainen topsporters in olympische
disciplines vaker (8,8 versus 6,4 keer per week) en meer
uren per week (20,9 versus 17,1) dan topsporters uit nietolympische disciplines. Ook zijn zij gemiddeld per jaar
meer dagen op trainingskamp (55,1 versus 22,4). In de
deelname aan internationale wedstrijden doet zich geen
significant verschil tussen deze beide groepen topsporters voor.
In de talentontwikkelingsfase lijken topsporters in
olympische disciplines meer aandacht te krijgen dan
topsporters in niet-olympische disciplines. De laatsten
geven minder vaak aan dat zij met name in de vereniging maar ook op bondsniveau vaker, intensiever en in
aparte groepen konden trainen. Ook kregen zij als aankomend talent minder vaak specifieke trainings- en wedstrijdschema’s, extra conditie- en krachttraining, betere
trainingsfaciliteiten, kleding en materiaal en voedingsbegeleiding en medische begeleiding.

In de
talentontwikkelingsfase
lijken topsporters in
olympische disciplines
meer aandacht te
krijgen dan topsporters
in niet-olympische
disciplines

13.5 Topsporters met versus zonder handicap
Er bestaan zeker verschillen in het topsportklimaat tussen topsporters met en zonder handicap,
maar minstens zo opvallend zijn de overeenkomsten, ofwel de vele zaken en gebieden waarop
geen significant verschil kan worden gevonden in de leefsituatie en sportbeoefening door topsporters met en zonder handicap.
Afgezien van de gelijke verdeling naar mannen en vrouwen en de geringe verschillen in het
percentage topsporters met en zonder handicap dat onderwijs volgt, uiten die overeenkomsten zich bijvoorbeeld in de gelijkmatige verdeling van beide groepen over de statusgroepen
(A-, B- en HP-status) en het beroep dat beide groepen doen op het Fonds voor de Topsporter
voor het stipendium.
Daar komt bij dat beide groepen vrijwel hetzelfde beoordelingscijfer toekennen aan het huidige
topsportklimaat (met een handicap: 6,4, versus zonder handicap: 6,5). Zo vindt ook een ruime
meerderheid van beide groepen dat het topsportklimaat in de afgelopen vier jaar is verbeterd en
dat de internationale concurrentiepositie gelijk is gebleven of is verbeterd. Eveneens stemt de
visie van beide groepen grotendeels overeen voor wat betreft de pijlers die de grootste invloed
uitoefenen op nationaal succes en die het meest in aanmerking komen voor verbetering.
Ook in de talentontwikkeling springen eerder de overeenkomsten dan de verschillen in het
oog. Topsporters met een handicap trainden op vijftienjarige leeftijd 10,1 uur tegenover 12,2 uur
door topsporters zonder handicap. Dit verschil is statistisch echter niet significant. Beide groepen hebben een vergelijkbare indruk van het aantal uren dat hun buitenlandse collega’s op die
leeftijd meer of minder maakten. Ook zijn er geen significante verschillen in de extra voorzie-
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ningen en aandacht die beide groepen als aankomend talent kregen van de sportvereniging en
sportbond. Wel is er een duidelijk verschil in de leeftijd waarop zij die extra aandacht en voorzieningen voor het eerst ontvingen. Lag dit op het achttiende levensjaar voor topsporters met
een handicap, voor topsporters zonder handicap begon die extra aandacht gemiddeld op hun
vijftiende. Op bondsniveau lagen deze verschillen op respectievelijk 21 en 17 jaar.
Die latere extra aandacht hangt samen met de hogere leeftijd waarop topsporters met een
handicap (vijftiende jaar) vergeleken met topsporters zonder handicap (elfde jaar) zijn gestart
met de sport waarin zij momenteel op topniveau presteren, evenals de hogere leeftijd waarop
zij besloten zich volledig op deze sport te richten (twintigste versus zeventiende jaar).
Beide groepen geven in min of meer gelijke mate aan dat zij duidelijke trainingsdoelen en prestatiedoelen hebben gesteld, en dat zij in vergelijkbare mate tevreden zijn over de invloed die zij
op hun trainings- en wedstrijdprogramma hebben gehad.
Niettemin maken topsporters met een handicap minder
trainingsuren dan topsporters zonder handicap (17,7 versus 20,5). Ook zijn zij minder dagen op trainingskamp
(32,8 versus 49,8 per jaar) en nemen zij aan minder internationale wedstrijden deel (10,7 versus 13,5 per jaar).
Deze verschillen in trainingsarbeid hangen samen met
het feit dat minder topsporters met een handicap zich
voltijds op de topsportbeoefening toeleggen. Zij hebben
vaker dan topsporters zonder handicap een fulltime of
parttime baan naast hun topsport. Daardoor ligt ook hun
gemiddelde totale bruto jaarinkomen beduidend hoger
dan dat van topsporters zonder handicap.
De beperkte media-aandacht voor de gehandicaptentopsport laat zich teruglezen in de verschillen in het
aantal televisieoptredens. Zowel wat het aantal wedstrijden als het aantal interviews betreft, zijn topsporters
met een handicap minder vaak (gemiddeld één keer per
jaar) op televisie te zien dan topsporters zonder handicap. Niettemin verschilt het oordeel van beide groepen
over de kwantiteit van de media-aandacht voor de eigen sport en de eigen sportprestaties niet
significant. Wel zijn topsporters met een handicap negatiever over de kwaliteit van deze mediaaandacht, maar de aantallen topsporters zijn in dit geval te laag om hierover stevige uitspraken
te kunnen doen.

Er bestaan zeker
verschillen in het
topsportklimaat tussen
topsporters met en
zonder handicap,
maar minstens zo
opvallend zijn de
overeenkomsten

13.6 Conclusie
De groep erkende topsporters kan op vele manieren worden onderverdeeld in subgroepen. Dit
is van belang omdat het klimaat voor deze subgroepen op onderdelen behoorlijke verschillen
vertoont. Dit geldt met name voor topsporters met een A- en B-status en voor beoefenaars
van olympische en niet-olympische disciplines. Het topsportklimaat verschilt ook tussen topsporters met en zonder handicap, maar in de vergelijking springen zeker ook de overeenkomsten tussen deze groepen in het oog. Eveneens opvallend is de sterke positie van vrouwen ten
opzichte van mannen.
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Successen
en effecten

Hoofdstuk 14 Successen en effecten

Geconcludeerd mag worden dat een meerderheid van de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren van mening is dat het topsportklimaat in de afgelopen tien jaar is verbeterd. Heeft
deze verbetering geleid tot meer succes? Is het streven van de Nederlandse sportorganisaties
en de rijksoverheid om bij de beste tien landen ter wereld te horen gerealiseerd? En welke maatschappelijke betekenis kan daar aan worden toegekend?

14.1 Olympische Spelen
Er zijn verschillende manieren om succes te meten. De meest gehanteerde methode is het
rangschikken van alle deelnemende landen op grond van het aantal gouden medailles tijdens
Olympische Spelen. Volgens deze methode eindigde Nederland in Peking als twaalfde van de
205 deelnemende landen.
Deze methode kent zijn beperkingen. Ten eerste worden hierin geen lagere klasseringen meegewogen, zoals de plaatsen vier tot en met acht die in veel disciplines een finaleplaats impliceren, waardoor de breedte van de top minder goed zichtbaar is. Ten tweede houdt deze methode
geen rekening met de verandering in het aantal disciplines dat op het olympisch programma staat
en het aantal landen dat aan de Spelen deelneemt, waardoor prestatieontwikkelingen in de tijd per land niet nauwkeurig kunnen worden bepaald. En ten derde beperkt
deze methode zich tot de Olympische Spelen, waardoor
diverse niet-olympische sporten en niet-olympische evenementen (denk aan Wimbledon, de Tour de France, het
WK voetbal) buiten beschouwing blijven.
Met het oog op deze beperkingen zijn andere, verfijndere technieken ontwikkeld die aan deze bezwaren
tegemoet komen. Zo heeft NOC*NSF de zogenoemde
World Sport Nations Index ontwikkeld. Dit is het officiële instrument waarmee de internationale positie van
Nederland periodiek wordt gemeten en de ‘toptienambitie’ wordt geëvalueerd. Deze methodiek is gebaseerd
op een puntentoekenning voor de eerste acht plaatsen
per topsportonderdeel bij de laatst gehouden wereldkampioenschappen. Op 1 juli 2008 stond Nederland op
deze index op de negende plaats.
Voor de Olympische Spelen heeft NOC*NSF een
aparte index ontwikkeld die volgens dezelfde methodiek in verband met de laatst gehouden Spelen wordt
bepaald. Na Peking staat Nederland in deze olympische
index als vijftiende geklasseerd. In de competitie met
203 andere landen was deze positie beter dan louter
op grond van de rangorde die Nederland mondiaal inneemt naar bevolkingsomvang en bruto
nationaal product mocht worden verwacht. Zoals in hoofdstuk 2 werd aangegeven, zijn bevolkingsomvang en bruto nationaal product de twee factoren die voor meer dan vijftig procent de
medailleverdeling over landen verklaren.

Nederland behaalde
in Peking een
marktaandeel van
1,9 procent; goed
voor een veertiende
plaats. Dat is de op
drie na beste prestatie
tijdens Olympische
Zomerspelen sinds
1948

Om de ontwikkeling in de Nederlandse prestaties over de laatste decennia te bepalen, kan een
beroep worden gedaan op een methode die is ontwikkeld op Sheffield Hallam University. Deze
methode berekent het marktaandeel van alle landen, door punten toe te kennen aan gewon-

Op jacht naar goud

Tabel 14.1 Top twaalf van de medaillespiegel, Olympische Spelen van 2008 in Peking, gerangschikt naar aantal
gewonnen gouden medailles, met rangorde naar totaal aantal gewonnen medailles.

Land

Goud

Zilver

Brons

Totaal

Ranking op grond
van totaal aantal
medailles

1.

China

51

21

28

100

2

2.

Verenigde Staten

36

38

36

110

1

3.

Rusland

23

21

28

72

3

4.

Groot-Brittannië

19

13

15

47

4

5.

Duitsland

16

10

15

41

6
5

6.

Australië

14

15

17

46

7.

Zuid-Korea

13

10

8

31

8

8.

Japan

9

6

10

25

11
9

9.

Italië

8

10

10

28

10.

Frankrijk

7

16

17

40

7

11.

Oekraïne

7

5

15

27

10

12.

Nederland

7

5

4

16

16

Bron: Laatste twee kolommen gebaseerd op CIA, The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook).

Tabel 14.2 Top vijftien van de Olympische World Sport Nations Index (alleen Zomerspelen) na de Spelen van Peking in
2008, met rangorde naar bevolkingsomvang en bruto nationaal product.
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Punten

Mondiale ranking
op grond van
bevolkingsomvang

1.

Verenigde Staten

1166,5

3

2.

China

1078,0

1

2

3.

Rusland

861,5

8

7

4.

Australië

593,5

54

17

5.

Groot-Brittannië

550,0

22

6

6.

Duitsland

539,0

14

5

7.

Frankrijk

496,5

21

8
10

Land

Mondiale ranking
op grond van bruto
nationaal product
1

8.

Italië

379,0

23

9.

Japan

344,0

11

3

10.

Zuid-Korea

312,0

24

14

11.

Oekraïne

297,5

26

33

12.

Cuba

267,0

72

86

13.

Canada

266,5

37

13

14.

Spanje

257,5

29

11

15.

Nederland

227,5

59

20

Bron: Gegevens van NOC*NSF; de laatste twee kolommen zijn gebaseerd op CIA, The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook).
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Figuur 14.1 Ontwikkeling marktaandeel van Nederland tijdens Olympische Zomerspelen, 1948-2008.

Bron: Bewerking van De Bosscher, Bingham et al. 2008 met aanvulling van Simon Shibli (Sheffield Hallam University).
Toelichting: de Spelen van Melbourne in 1956 werden door Nederland geboycot.

AANTALåMEDAILLES

Figuur 14.2 Door Nederlandse topsporters gewonnen medailles, naar soort eremetaal, 1948-2008.
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Bron: Eigen aanvulling op SIRC 2002, p. 76.
Toelichting: de spelen van Melbourne in 1956 werden door Nederland geboycot.

Op jacht naar goud

nen medailles en vervolgens voor ieder land het totaal
aantal gewonnen punten te percenteren op het maximaal aantal winbare punten. Het voordeel hiervan is dat
zodoende rekening wordt gehouden met de groei van
het aantal evenementen en deelnemende landen in de
loop der tijd. Volgens deze methode behaalde Nederland
in Peking een marktaandeel van 1,9 procent; goed voor
een veertiende plaats.
Historisch gezien is het marktaandeel van 1,9 procent de op drie na beste prestatie tijdens Olympische
Zomerspelen sinds 1948. Nederland scoorde alleen beter
in 1948 (3,4%; met dank aan Fanny Blankers-Koen), 2000
(3,2%) en 2004 (2,1%). Na 1948 nam het marktaandeel
van Nederland af, tot een dieptepunt werd bereikt in 1980
(0,3%). Daarna is een stijgende lijn ingezet die vooralsnog heeft geleid tot een hoogtepunt in 2000.
Na Sydney is het prestatieniveau afgenomen, maar
het lijkt erop dat het huidige niveau structureel hoger ligt
dan in de afgelopen decennia het geval is geweest. 23 Bovendien staat een grotere spreiding van
medaillewinnaars tegenover het afgenomen aantal medailles. Ten eerste nam het aantal meervoudige medaillewinnaars af, waardoor het aantal individuele winnaars en teamwinnaars vrijwel
gelijk bleef (Sydney 18, Athene 18, Peking 16). Ten tweede werden de medailles gewonnen in
een vrijwel gelijk aantal verschillende takken van sport (Sydney 9, Athene 7, Peking 8).
Figuur 14.1 wijst in dezelfde richting. Van de 74 gouden medailles die Nederland sinds 1948
tijdens de Olympische Spelen won, werden er dertig (41%) in de laatste tien jaar behaald. Tijdens
de Zomerspelen in Sydney, Athene en Peking wonnen Nederlandse topsporters bijna de helft
van alle gouden medailles sinds 1948.
Het is aannemelijk dat het topsportbeleid hieraan heeft bijgedragen. Dat wordt duidelijk wanneer de geschetste prestatiegroei over langere termijn en in internationaal perspectief wordt
geplaatst. In samenhang met de veranderende politiek-economische verhoudingen zijn de mondiale verhoudingen op de medaillespiegel sinds de jaren zeventig sterk gewijzigd. De implosie
van de politieke macht van het Oostblok in de jaren tachtig heeft zijn evenknie gehad in een verschrompeling van het aantal medailles tijdens de Olympische Spelen. Buiten de landen van de
voormalige Sovjet-Unie, die hun internationale positie op de Olympische Spelen wel wisten te
behouden, nam het percentage medailles behaald door sporters uit de voormalige Oostbloklanden
af van 33 procent in 1976 (inclusief DDR) tot 6 procent in 2008 (exclusief Duitsland).
Hoewel deze ontwikkeling de speelruimte van andere landen, waaronder Nederland, heeft vergroot, moet de impact hiervan niet worden overschat. Tegenover de minimalisering van de voormalige Oost-Europese landen (inclusief de DDR) staat de opkomst van diverse landen in andere
werelddelen. Per saldo hebben de West-Europese (ook wanneer de BRD in 1976 en Duitsland
vanaf 1996 worden meegerekend) en de Noord-Amerikaanse landen veel minder geprofiteerd
van de afnemende medailleoogst van het Oostblok dan China, Japan en Zuid-Korea en de overige Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen (zie figuur 14.3).

De successen van
Sydney zijn niet meer
geëvenaard, maar het
huidige prestatieniveau
ligt wel structureel
hoger dan in de
afgelopen decennia het
geval was
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Figuur 14.3 Verdeling medailles Olympische Zomerspelen naar landengroepen, 1976 en 1996-2008.
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Tabel 14.3 Sporten waarin Nederland olympische medailles heeft gewonnen, 1948-2008.

Tak van sport

Goud

Zilver

Brons

Schaatsen

24

28

23

Totaal
75

Zwemmen

13

12

17

42

Wielrennen

10

9

6

25

Roeien

4

10

8

22

Judo

4

2

14

20

Paardrijden

5

7

1

13

Hockey

4

3

5

12

Atletiek

6

2

3

11

Zeilen

1

4

4

9

Kanoën/kajak

0

3

2

5

Boksen

0

1

3

4

Kunstrijden

1

2

0

3

Waterpolo

1

0

2

3

Volleybal

1

1

0

2

Schieten

0

1

0

1

Tennis

0

1

0

1

Badminton

0

1

0

1

Handboogschieten

0

0

1

1

Gewichtheffen

0

0

1

1

74

87

90

251

29%

35%

36%

100%

Bron: Aanvulling op SIRC 2002, p. 74.

Op jacht naar goud

In vergelijking met andere landen uit het Europese en Noord-Amerikaanse machtsblok wist
Nederland een opmerkelijk sterke groei te realiseren. Het aantal medailles nam toe van 17 tijdens de Spelen van Mexico, München en Montreal (1968-1976) tot 43 tijdens de Spelen van
Seoel, Barcelona en Atlanta (1988-1996) en 63 tijdens de Spelen van Sydney, Athene en Peking
(2000-2008).24 Die groei is onmiskenbaar sterker dan de groei van de West-Europese en NoordAmerikaanse concurrenten tezamen, die met dezelfde verschuivingen in de mondiale verhoudingen te maken hadden als Nederland.
Nederland heeft zijn positie op de medaillespiegel te danken aan prestaties in een beperkt
aantal sporten. In totaal won Nederland sinds 1948 251
medailles tijdens de Zomer- en Winterspelen in achttien sporten (waarbij waterpolo onder zwemmen is gerekend en kunstrijden onder schaatsen). In negen sporten
werd 91 procent van alle medailles en 96 procent van alle
gouden medailles gewonnen die Nederland sinds 1948
behaalde: schaatsen, zwemmen, wielrennen, paardrijden, roeien, hockey, judo, atletiek en zeilen. Ook in Peking
werden alle Nederlandse medailles in één van deze sporten behaald, met uitzondering van waterpolo (hoewel
deze sport ook wel als onderdeel van zwemmen wordt
beschouwd; net als kunstschaatsen binnen het schaatsen gerekend zou kunnen worden). Schaatsen en zwemmen zijn samen goed geweest voor bijna de helft van
alle medailles die Nederland sinds 1948 heeft gewonnen. Ook van alle gouden medailles namen schaatsers
en zwemmers de helft mee naar huis.

Schaatsen en
zwemmen zijn samen
goed geweest voor
bijna de helft van
alle medailles die
Nederland sinds 1948
heeft gewonnen

De Nederlandse medailles in Peking werden vooral
gewonnen door vrouwen. Zij wonnen dertien medailles; de mannen drie. Met een zevende
positie in de medaillespiegel geordend naar het aantal gouden medailles wisten de Nederlandse
vrouwen daarmee wel de ‘toptienambitie’ te realiseren.
In het licht van paragraaf 13.2 kan hier worden opgemerkt dat deze prestaties ook een beloning zijn voor zware trainingsarbeid. Een groter deel van de vrouwen beoefent topsport voltijds,
waardoor zij meer trainingsuren (kunnen) maken dan mannen. Hoewel dit een opvallend gegeven is, gaat het vermoedelijk te ver om het verschil in succes tussen mannen en vrouwen hieraan toe te schrijven. In elk geval is de dominantie van vrouwen niet nieuw. Sinds de Tweede
Wereldoorlog hebben zij tijdens de Zomerspelen een groter aantal medailles (92) gewonnen
dan mannen (77).25
De dominantie van vrouwen tijdens de Zomerspelen komt vrijwel geheel tot stand vanwege
de succesverschillen tussen mannen en vrouwen in het zwemmen. Tijdens de Winterspelen
zijn het juist de Nederlandse mannen die meer succes hebben geboekt. Ook dit is in slechts één
sport (schaatsen) tot stand gekomen. Tezamen zijn de olympische prestaties van Nederlandse
mannen en vrouwen nagenoeg in evenwicht (zie tabel 14.5).
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Tabel 14.4 Aandeel sporten in het door Nederlandse topsporters gewonnen totaal aantal medailles en totaal aantal
gouden medailles, 1948-2008.

Tak van sport % van totaal

Cumulatief %
van totaal

Tak van sport

% van goud

Cumulatief
% van goud

Schaatsen

29,9

29,9

Schaatsen

32,4

Zwemmen

16,7

46,6

Zwemmen

17,6

32,4
50,0

Wielrennen

10,0

56,6

Wielrennen

13,5

63,5

Roeien

8,8

65,3

Atletiek

8,1

71,6

Judo

8,0

73,3

Paardrijden

6,8

78,4
83,8

Paardrijden

5,2

78,5

Roeien

5,4

Hockey

4,8

83,3

Hockey

5,4

89,2

Atletiek

4,4

87,6

Judo

5,4

94,6
95,9

Zeilen

3,6

91,2

Zeilen

1,4

Kanoën/kajak

2,0

93,2

Kunstrijden

1,4

97,3

Boksen

1,6

94,8

Volleybal

1,4

98,6

Kunstrijden

1,2

96,0

Waterpolo

1,4

100,0

Waterpolo

1,2

97,2

Kanoën/kajak

0,0

100,0

Volleybal

0,8

98,0

Boksen

0,0

100,0

Schieten

0,4

98,4

Schieten

0,0

100,0

Tennis

0,4

98,8

Tennis

0,0

100,0

Badminton

0,4

99,2

Badminton

0,0

100,0

Handboogschieten

0,4

99,6

Handboogschieten

0,0

100,0

Gewichtheffen

0,4

100,0

Gewichtheffen

0,0

100,0

Bron: Eigen berekening op basis van data van Simon Shibli (Sheffield Hallam University).

Sinds de
Paralympische Spelen
in Montreal in 1976
is Nederland steeds
verder achterop
geraakt

14.2 Paralympische Spelen
De trend van de Nederlandse prestaties tijdens de
Paralympische Spelen staat haaks op de stijgende
prestatielijn van Nederlandse topsporters tijdens de
Olympische Spelen. Nadat Nederland in de beginfase
van de Paralympische Spelen een dominante rol speelde
en in 1976 zelfs een tweede plaats veroverde in het landenklassement, is ons land internationaal steeds verder
achterop geraakt.

Dit beeld wordt niet gecorrigeerd wanneer de prestaties
van Nederlandse topsporters tijdens de Paralympische
Winterspelen hierbij worden betrokken. Veelzeggend is
dat Nederland in de laatste twintig jaar (zes Winterspelen)
in totaal tien medailles behaalde. Voor de laatste Spelen in Turijn wist geen Nederlandse paralympische sporter zich te kwalificeren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat schaatsen niet als
paralympische discipline is erkend (Algemene Rekenkamer 2008).

Op jacht naar goud

Tabel 14.5 Totaal aantal gewonnen medailles door mannen en vrouwen naar sport in de periode 1948-2008.

Mannen

Vrouwen

Mixed

Totaal

Zomerspelen
Zwemmen

9

33

0

Wielrennen

13

12

0

42
25

Roeien

13

9

0

22

Atletiek

3

8

0

11

Judo

12

8

0

20

Paardrijden

5

5

3

13

Hockey

7

5

0

12

Zeilen

3

5

1

9

Kanoën/kajak

1

4

0

5

Boksen

4

0

0

4

Waterpolo

2

1

0

3

Volleybal

2

0

0

2

Handboogschieten

1

0

0

1

Schieten

1

0

0

1

Tennis

0

1

0

1

Gewichtheffen

1

0

0

1

Badminton

0

1

0

1

Subtotaal

77

92

4

173

45%

53%

2%

% op subtotaal

147

Winterspelen
Schaatsen

52

23

0

Kunstrijden

0

3

0

Subtotaal

52

26

0

67%

33%

0%

% van schaatstotaal

78

Zomer- en Winterspelen
Totaal
% van totaal

129
51%

118

4

47%

251

2%

Bron: eigen aanvulling op SIRC 2002, p. 75. (Met dank aan Rob Velthuis.)

In Peking is de neergaande prestatiecurve ten dele gekeerd. Met 22 medailles eindigde Nederland
op een negentiende positie in de medaillespiegel, acht plaatsen hoger dan in 2004 en binnen
de doelstelling om een positie in de top 25 te bemachtigen. Deze prestatie kan echter nog niet
worden gezien als een trendbreuk. Het totaal aantal gewonnen medailles nam af. En ook de verdere afname van het marktaandeel laat zien dat de gehandicaptentopsport nog een lange weg
te gaan heeft om de opgelopen achterstand weer goed te maken.
Andere landen hebben inmiddels een traditie opgebouwd in de gehandicaptensport waardoor
zij ook op de Paralympische Spelen op een hoog en breed niveau presteren. Voor een deel zijn
dit dezelfde landen die tijdens de Olympische Spelen een plaats in de top vijftien van de medail-
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lespiegel opeisen: China, de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië,
Zuid-Korea, Frankrijk, Oekraïne en Spanje. Andere landen uit de top vijftien van de Olympische
Spelen presteren echter minder goed, waaronder Japan, Italië en ook Nederland. Hun plaats
wordt ingenomen door landen die op de Paralympische Spelen juist beter presteren dan tijdens
de Olympische Spelen: Zuid-Afrika, Canada en Brazilië.
De topsport benchmark in de valide sport heeft laten zien dat een dergelijke achterstand
niet ineens is in te halen. Het bevorderen van internationaal topsportsucces vraagt om de inzet
van een strategisch beleid en adequate financiële middelen over een langere termijn. Gezien
de grote differentiatie in niveaucategorieën in de gehandicaptensport en de ongelijke mate van
beoefening van de diverse disciplines in Nederland, zal dit beleid enerzijds een zwaar accent
moeten leggen op een verdere stimulering van de sportbeoefening onder gehandicapten en
een gerichte talentidentificatie en talentontwikkeling onder deze sportbeoefenaars. Anderzijds
vraagt een hogere ambitie in de gehandicaptentopsport om toepassing van de strategie die in de
valide sport reeds is beproefd: het mogelijk maken van voltijdse topsportbeoefening waardoor

Tabel 14.6 Aantal gewonnen medailles, rangorde op de medaillespiegel en het marktaandeel van Nederland tijdens
de Paralympische Spelen.

Aantal
Nederlandse
medailles

Ranking

Totaal aantal te
winnen medailles

Marktaandeel
(in %)

1960

9

8e

291

3,09

1964

14

10 e

419

3,34

1968

20

8e

576

3,47

1972

38

5e

575

6,61

1976

84

2e

1.172

7,17

1980

100

6e

1.610

6,21

1984

134

7e

2.769

4,84

1988

82

8e

2.185

3,75

1992

39

9e

1.503

2,59

1996

45

8e

1.577

2,85

2000

30

15e

1.657

1,81

2004

28

27e

1.567

1,79

2008

22

19 e

1.407

1,56

1960-2008

590

7e

14.779

3,99

Bron: Bewerking van informatie op Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/All-time_Paralympic_Games_medal_table).

Tabel 14.7 Aantal medailles van Nederlandse paralympische topsporters tijdens de laatste drie Zomerspelen, totaal
en naar eremetaal.

Goud

Zilver

Brons

Totaal

2000

12

9

9

30

2004

5

11

12

28

2008

5

10

7

22

Op jacht naar goud

een concurrerend trainings- en wedstrijdprogramma kan worden gevolgd. Dat zal niet alleen om
goede trainersopleidingen en trainingsfaciliteiten vragen, maar ook om studie- en loopbaanbegeleiding en maatschappelijke voorzieningen voor de (gehandicapte) topsporters die andere werkzaamheden voor hun topsport opzij willen zetten. Zoals uit de 2-meting van het topsportklimaat
naar voren komt, zijn in de afgelopen jaren al meerdere stappen in die richting gezet.
Een dergelijke aanscherping van het topsportregime zal in de gehandicaptentopsport een vergelijkbare dynamiek op gang brengen als in de valide sport. De topsporters zullen onder zwaardere druk worden gezet om zich te conformeren aan de eisen die de topsport stelt. Er zullen
mechanismen op gang komen die het uiteindelijke succes in termen van kampioenschappen
en medailles hoger waarderen dan de gevolgde weg en de geleverde prestaties. En de combinatie tussen topsport en studie of werk zal steeds moeilijker worden. Net als in de valide topsport vraagt deze dynamiek om een zorgvuldig beleid dat al tijdens de talentontwikkelings- en
de prestatiefase rekening houdt met de verdere levensloop van de topsporters, en hen op een
zorgvuldige wijze hierop voorbereidt.
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Figuur 14.4 Positie op de medaillespiegel en het marktaandeel in de medailleverdeling van Nederland tijdens de

MARKTAANDEEL

Paralympische Zomerspelen, 1960-2008.
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14.3 Binding, trots en prestige
Topsportsucces is niet alleen een doel op zich, maar ook maar een middel om andere (overheids)
doelen te realiseren, zoals versterking van de sociale binding, nationale trots en het internationaal
prestige. De vraag of de prestaties van Nederlandse topsporters die maatschappelijke effecten
hebben gekend, is op basis van onze huidige kennis nog niet goed te beantwoorden.
Voor het effect van sportprestaties op verbondenheid, trots en prestige geldt dat er veel
anekdotische gegevens voorhanden zijn. Te wijzen valt op de grootschalige uitingen van het
Oranjegevoel tijdens een EK of WK voetbal, de golf van enthousiasme die een gouden medaille
teweegbrengt, de meewarigheid waarmee wordt gereageerd op een buurland dat onderin het
medailleklassement bungelt en de vele ervaringen dat buitenlanders Nederland vooral kennen
van bekende voetballers.
Naast dit anekdotische materiaal bestaan er enige kwantitatieve gegevens over de relatie tussen sportsucces en
nationale trots. Eerder in dit boek kwam al aan de orde
dat Nederlanders meer dan andere redenen (zoals wetenschappelijke, economische en culturele prestaties) trots
zijn op hun land vanwege sportprestaties. Het aandeel
Nederlanders dat trots was op het eigen land vanwege
sportprestaties nam tussen 1995 en 2004 toe van 81 naar
83 procent. Met zaken als de krijgsmacht en de geschiedenis behoorde sport daarmee tot de schaarse onderwerpen waarvoor de trots onder de Nederlanders op
hun eigen land in die periode niet was gedaald (TiessenRaaphorst & Breedveld 2006).
Onderzoek in het kader van de topsportklimaatmetingen liet bovendien zien dat een meerderheid van de
Nederlandse bevolking naar eigen zeggen positief wordt
beïnvloed door Nederlandse topprestaties op sportgebied (zie hoofdstuk 6).
In 2008 heeft het WJH Mulier Instituut voorts onder Nederlanders gevoelens van welbevinden, nationale verbondenheid en trots gemeten in relatie tot de mate waarin zij de vier grote sportevenementen van die zomer (het EK voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische
Spelen) via de media hebben gevolgd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat personen die
aangeven trots te zijn op Nederland en zich met Nederland verbonden voelen, vaker van plan
waren de grote sportevenementen te volgen. Het omgekeerde effect, dat sportprestaties de
nationale trots versterken, is daarmee echter nog niet aangetoond.
Over de relatie tussen topsportprestaties door Nederlanders en het prestige dat Nederland
als land in het buitenland geniet, zijn geen kwantitatieve gegevens voorhanden.

Een meerderheid
van de Nederlandse
bevolking wordt
positief beïnvloed
door Nederlandse
topprestaties op
sportgebied

14.4 Conclusie
Afgemeten aan de prestaties van Nederlandse topsporters tijdens de Olympische Spelen, is
de topsport in Nederland in de afgelopen tien jaar op een structureel hoger niveau terecht
gekomen dan in de decennia voordien. Het is aannemelijk dat het topsportbeleid hieraan heeft
bijgedragen.
De positie van Nederland op de olympische medaillespiegel is te danken aan prestaties in
een beperkt aantal sporten. Dit zijn bovenal schaatsen en zwemmen. Beide sporten zijn samen
goed geweest voor bijna de helft van alle medailles die Nederland sinds 1948 heeft gewon-
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nen. Nederland is een waterland; ook in de topsport. De
overige medailles werden nagenoeg allemaal behaald in
zeven andere sporten: wielrennen, de hippische sport,
roeien, hockey, judo, atletiek en zeilen. Ook in Peking
waren deze sporten de leveranciers van eremetaal.
In de gehandicaptensport is een tegengestelde
trend zichtbaar. Hier is het prestatieniveau niet op een
hoger plan terecht gekomen, maar verliest Nederland
al ruim dertig jaar lang marktaandeel ten opzichte van
andere landen. Hoewel Nederland in de beginfase van
de Paralympische Spelen bij de wereldtop hoorde, is het
inmiddels door vele landen voorbijgestreefd. Ervaringen
uit de valide sport leren dat die achterstand op korte
termijn niet zomaar is te overbruggen. Ook hier zal een
strategisch beleid moeten worden gevoerd met adequate financiële middelen over een langere termijn, wil
Nederland eenzelfde doel realiseren als in de valide sport. De topsportklimaatmeting geeft aan
dat de condities voor de gehandicaptentopsport de laatste jaren zijn verbeterd, maar die ontwikkeling vond plaats in een opgaande conjunctuur met groeiende budgetten voor het (top)sportbeleid. De vraag is of die lijn wordt doorgezet wanneer hier verandering in optreedt.
De bestaande informatie bekrachtigt bredere vermoedens over de effecten van topsportsucces op sociale binding en nationale trots, maar deze informatie is nog niet ingekaderd in een
bredere, samenhangende en diepergaande analyse van deze effecten. Er ligt op dit gebied nog
een onderzoeksterrein braak. Dat geldt voor de effecten van sportsucces op algemeen welbevinden, sociale binding en nationale trots, en nog sterker voor de effecten van sportsucces op
internationaal prestige. In welke mate doen deze effecten zich voor, onder welke omstandigheden, bij welke groepen, hoe diep en lang werken deze effecten door, wat zijn daarvan de gevolgen voor het feitelijk gedrag van mensen en welke impact gaat daarvan uit op de Nederlandse
samenleving? Hoewel deze vragen van groot belang zijn voor de onderbouwing en evaluatie
van het Nederlands topsportbeleid, kunnen deze op basis van de bestaande kennis en inzichten nog niet worden beantwoord.

In de
gehandicaptensport
verliest Nederland al
ruim dertig jaar lang
marktaandeel ten
opzichte van andere
landen
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Hoofdstuk 15 Conclusies en slotbeschouwingen

15.1 Conclusies over de ontwikkeling van het topsportklimaat
Pijler 1: De financiële ondersteuning
In de afgelopen drie olympisch cycli zijn de uitgaven aan topsport uit collectieve middelen gestegen van 95 miljoen (1997-2000) tot 150 miljoen (2001-2004) en 175 miljoen (2005-2008). Inclusief
de bijdragen van de sportbonden, de ‘Partners in Sport’ (sponsors van NOC*NSF) en de gemeenten bedragen de totale uitgaven aan topsport momenteel meer dan 100 miljoen euro per jaar.
Omdat de totale investeringen op sportgebied sinds 1997 nog sterker zijn toegenomen, is de
stijging van de topsportuitgaven niet ten koste gegaan van de breedtesportinvesteringen.
In de jaren negentig hield het aantal gewonnen medailles gelijke tred met de opgevoerde
investeringen. Maar aangezien concurrerende landen hun topsportinvesteringen eveneens hebben opgevoerd, kan het verband tussen beide trends sinds 2000 niet meer worden aangetoond. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen. De prijs van een
medaille stijgt.
Pijler 2: De organisatie van het topsportbeleid
De topsport is uitgegroeid tot een omvangrijke wereld met een tweeslachtig karakter. Enerzijds
wordt deze wereld gekenmerkt door een centralistische benadering waarin alle betrokkenen
zich doelen stellen en worden afgerekend op criteria die in vergelijking met andere maatschappelijke sectoren zeldzaam helder en zichtbaar zijn. Anderzijds is het topsportbeleid uitgegroeid
tot een complexe wereld waarin vele partijen participeren die onderling van elkaar afhankelijk
zijn en waarin niemand het werkelijk voor het zeggen heeft. Die kant van dezelfde topsportwereld vraagt juist om veel overleg, inspraak, coördinatie,
communicatie en individueel maatwerk, waarbij eerder
een decentrale benadering past.
De spanning tussen centralisatie en decentralisatie
ligt aan de basis van veel discussie over de verdere ontwikkeling van het topsportbeleid. De beleidsorganisaties
zien zich voor de uitdaging geplaatst om een systeem te
creëren dat enerzijds efficiënt, eenvoudig, transparant
en controleerbaar is en dat anderzijds de atleet centraal
stelt en individueel maatwerk levert, afgestemd op de
wensen van de atleet en coach en de mogelijkheden in
de betreffende sport om die te realiseren.
Over het algemeen zijn topsporters, topcoaches en
topsportcoördinatoren zeer te spreken over de organisatie
van de topsport in Nederland. Met name de langetermijnstrategie, centrale aansturing, ambitie, resultaatgericht
en durf om keuzes te maken, krijgen veel waardering.
Niettemin doen zich met name bij de kleinere sportbonden knelpunten voor. Deze hebben te maken met een
zekere amateuristische benadering, instabiliteit, gebrek
aan transparantie en inspraak en onvoldoende communicatie en informatieverstrekking bij deze
bonden.

Het lijkt onontkoombaar dat er spanningen
gaan optreden als de
jacht op goud steeds
zwaarder gaat doorklinken in het talentontwikkelingsbeleid

Pijler 3: De sport- en topsportcultuur
Er kan in Nederland worden gesproken van een redelijk ontwikkelde sportcultuur. De sportbeoefening onder jongeren als basispijler van het Nederlands topsportklimaat is goed in tact. De
toekomstige doorstroming van talenten wordt niet belemmerd door een afname van de sportdeelname. De sportdeelname onder jongeren in verenigingsverband en wedstrijd/competitiever-

Op jacht naar goud

band ligt redelijk stabiel op een hoog niveau. Als zwakste schakel in de sportcultuur kan worden gewezen op de relatie tussen school en sportvereniging.
De beeldvorming dat Nederland geen topsportcultuur heeft, lijkt een restant uit het verleden. De bevolking waardeert topsport juist steeds meer als nastrevenswaardig beroep, ervaart
een positieve invloed van topprestaties en steunt het overheidsbeleid om in topsport te investeren. Deze erkenning krijgt ook uitdrukking in de toenemende voorzieningen en aandacht die
topsporters krijgen.
Pijler 4: De talentfase
De sporters die de top halen, blijken steeds jonger te zijn
begonnen met de sport waarin zij later zijn gaan uitblinken. De gemiddelde aanvangsleeftijd van (niet-gehandicapte) topsporters met een A-status is gedaald van 14,2
in 1998 naar 12,7 in 2002 en 10,7 in 2008.
Het bestaande systeem van talentidentificatie is in
Nederland grotendeels gebaseerd op het piramidestelsel van de georganiseerde sport. Dit werkt per definitie
alleen goed voor sporten met een redelijk grote vijver
van jeugdige sporters. In internationaal vergelijkend perspectief zijn dat er maar weinig. Nu
bovendien steeds meer landen in de mondiale medaillewedloop op systematische wijze talenten gaan identificeren en begeleiden, neemt de druk toe op landen met betrekkelijk weinig
inwoners, zoals Nederland, om nieuw beleid te ontwikkelen in aanvulling op de werking van
het piramidestelsel.
Hoe dat beleid eruit gaat zien en of dat landelijk gecoördineerd gaat worden, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de ontwikkeling van een talentidentificatiebeleid niet onproblematisch
is. Hetzelfde geldt voor een intensivering van het talentontwikkelingsbeleid. Uitbreiding van het
topsportregime naar jongere leeftijdsgroepen kan op gespannen voet komen te staan met de
sociaalpsychologische ontwikkeling die kinderen doormaken. Zo ligt het gevaar van overbelasting en stress op de loer, met kans op een vroegtijdige burn-out of drop-out. Vanuit het perspectief van de topsportcompetitie kan hieraan worden toegevoegd dat de identificatie van talenten
op jonge leeftijd geen garantie blijkt te zijn voor later topsportsucces.
Het is in elk geval duidelijk dat jonge talenten op een specifieke manier, die past bij hun leeftijds- en ontwikkelingsfase, benaderd en gestimuleerd zullen moeten worden. Die benaderingswijze zal per definitie afwijken van de manier waarop het topsportregime werkt ten aanzien van
gearriveerde topsporters. De uitdaging zal zijn om een competitief voordeel te creëren in een
beleid dat is gericht op plezier, uitdaging, stimulering, keuzevrijheid, zelfstandigheid en competentieontwikkeling. Maar het lijkt onontkoombaar dat daarbij spanningen zullen optreden wanneer de jacht op goud hierin steeds zwaarder gaat doorklinken.
Juist om die redenen (global sporting arms race, sociaalpedagogisch spanningsveld, gebrekkige kennis van effecten) is het van belang dat er een verantwoord en samenhangend talentidentificatie- en talentontwikkelingsbeleid tot ontwikkeling wordt gebracht, met voldoende aandacht
voor de gevolgen en effecten van dat beleid.

Topsporters trainen
meer en verdienen
minder

Pijler 5A: Topsport als beroep
Dankzij het stipendium beoefent een groter deel van de topsporters hun sport voltijds dan voorheen. Die ontwikkeling is samengegaan met een afname van het aantal topsporters dat topsport
combineert met ander betaald werk en daardoor met een afname van het aantal topsporters
dat inkomsten buiten de topsport geniet.
Mede als gevolg van het toenemend aantal topsporters dat voltijds sport beoefent, is het
gemiddeld aantal trainingsuren per week in de periode van 1998 tot 2008 met dertig procent
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toegenomen. Desalniettemin vindt zeventig procent van
de topsporters de eigen trainingsinspanning nog altijd
onvoldoende. Topsporters die zich bij de top drie of top
acht van de wereld hebben geschaard, trainen meer uren
per week en zijn vaker dan topsporters met een lagere
positie van mening dat zij voldoende trainen.
Een onbedoeld maar logisch gevolg van het groeiende aantal voltijds topsporters is dat het gemiddelde
bruto jaarinkomen van topsporters tussen 2002 en 2008
is gedaald. De financiële positie van topsporters blijft
daarmee een knelpunt, zeker voor topsporters die in een
latere fase van hun sportcarrière zijn beland. Een sterkere
differentiatie van het stipendium naar leeftijd, leefsituatie
of de duur van de topsportcarrière kan voor hen een stimulans zijn hun loopbaan langer voort te zetten.
Hoewel het stipendium ertoe heeft bijgedragen dat
topsport in toenemende mate als een voltijds beroep
wordt uitgeoefend, combineert veruit het grootste deel
van de topsporters hun sportbeoefening nog altijd met
een deeltijdse of voltijdse studie of werkkring. De combinatie van topsport met werk wordt overwegend als een
gedwongen keuze ervaren, vooral vanwege financiële
overwegingen. Een ruime meerderheid van de topsporters verwacht dat er betere prestaties
mogelijk zouden zijn als zij minder zouden werken. Een kleine groep kiest voor een combinatie
met ander betaald werk ter afleiding van de topsport.
Het topsportklimaat verschilt per categorie topsporters, met name tussen topsporters met
een A- en B-status en beoefenaars van olympische en niet-olympische disciplines. Het topsportklimaat verschilt ook tussen topsporters met en zonder handicap, maar in de vergelijking springen zeker ook de overeenkomsten tussen deze groepen in het oog. Eveneens opvallend is de
sterke positie van vrouwen ten opzichte van mannen.
De verbeterde topsportcondities zijn een uitdrukking van het toegenomen maatschappelijke
prestige dat topsporters genieten. Zij worden op een voetstuk geplaatst en als rolmodel gezien.
Die status ervaren veel topsporters echter nauwelijks op individueel, alledaags niveau. Daardoor
kan gemakkelijk een gevoel van onbegrip, miskenning en onderwaardering ontstaan.
De meeste topsporters waarderen het prestatiegerichte topsportklimaat en hebben de hierbij behorende waarden verinnerlijkt (prestatiedrang). Maar dat klimaat gaat ook gepaard met
een toenemende prestatiedruk (prestatiedwang) die door topsporters als een last kan worden
ervaren.

Omdat de druk op
topsporters tot volledige
toewijding aan de
topsportloopbaan
steeds groter wordt,
bevordert en versterkt
de topsportwereld
de ontwikkeling
van een eenzijdige
topsportidentiteit

Pijler 5B: Afscheid nemen van topsport
Het optreden van een ‘zwart gat’ na afloop van een topsportcarrière wordt tegelijkertijd onderen overschat. Het afscheid nemen gaat de meeste topsporters goed af, maar voor een kleine
groep leidt deze overgang tot een moeilijke (langdurige) periode. Dit geldt vooral wanneer het
afscheid niet gepland was, maar noodgedwongen door bijvoorbeeld ernstige blessures.
Omdat de druk op topsporters tot volledige toewijding aan de topsportloopbaan steeds groter
wordt, bevordert en versterkt de topsportwereld de ontwikkeling van een eenzijdige topsportidentiteit, die een deel van de topsporters steeds moeilijker kan relativeren tijdens en ‘afleggen’ na hun topsportloopbaan.
Het is een uitdaging voor het topsportbeleid om naast de kansen op goud ook verantwoordelijkheid te nemen voor uitvallers en oud-topsporters en de kans op het ‘zwarte gat’ te verkleinen.
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Pijler 6: Trainingsfaciliteiten
Topsporters zijn in meerderheid tevreden over hun inspraak in het trainings- en wedstrijdprogramma, over de kwantiteit en kwaliteit van trainings- en wedstrijdaccommodaties en over hun
sporttechnische en (para)medische begeleiders. Niettemin zijn veel topsporters van mening
dat hun trainingsomvang inmiddels weliswaar op orde is, maar dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de trainingslocaties te wensen overlaat. Die wensen zijn veelal sportspecifiek en vragen om individueel maatwerk.
Pijler 7: Voorzieningen en opleiding van trainers
Het topsportklimaat voor topcoaches is verbeterd nadat dit in de jaren negentig was achtergebleven bij dat van de topsporters. Deze inhaalslag is gepaard gegaan met een professionalisering
en institutionalisering van de beroepsgroep. Desondanks gaan de beroepseer en beroepsidentiteit van topcoaches nog altijd samen met het gevoel dat hun vak maatschappelijk onvoldoende
wordt erkend, beschermd, gewaardeerd en beloond.
Pijler 8: (Inter)nationale competitie
Een belangrijk knelpunt van het topsportklimaat in Nederland vormt het niveau van de Nederlandse
competitie in sommige takken van sport. Slechts vier op de tien topsporters vindt het niveau
van de competitie in hun sport voldoende of goed. Topsporters die tot de top drie van de wereld
behoren, zijn hierover vaker positief dan topsporters die een lagere positie innemen. Het oordeel
van de topcoaches is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van de topsporters.
Driekwart van de topsporters vindt dat zij, gezien hun niveau, aan voldoende internationale
wedstrijden kunnen deelnemen. Een min of meer vergelijkbaar percentage van de topcoaches
en de topsportcoördinatoren deelt die mening. Ook hierin doen zich sterke verschillen voor tussen sporten.
Pijler 9: Research & development
De verbetering van het topsportklimaat is een continu
proces, waarin voortdurend wordt gestreefd naar innovaties die de prestaties kunnen verbeteren, zoals op het
gebied van voeding, materialen, trainingsprogramma’s,
talentcoaching en maatschappelijke ondersteuning. De
rol van research & development hierin, zoals de ontwikkeling van de klapschaats, de koelvesten en het herstelmiddel PeptoPro ® van DSM en de totstandkoming van
InnoSportNL, is in deze topsportklimaatmeting onderbelicht gebleven. Wel kwam naar voren dat de topsporters,
topcoaches en topsportcoördinatoren aan deze pijler een
lage prioriteit toekennen.
In de analyse kwam een aantal onderzoeksterreinen
naar voren waarover onvoldoende kennis bestaat. Ten
eerste bestaat er blijvende behoefte aan internationale
benchmarking. Zelfs de meest basale informatie over het
topsportbeleid in andere, concurrerende landen ontbreekt, zoals de omvang van de topsportuitgaven, de talentidentificatiemethoden en het aantal trainingsuren dat topsporters maken. Ten
tweede weten we nog onvoldoende over de effecten en gevolgen van vroege en late talentidentificatie, -selectie en -specialisatie, zowel voor de persoonlijkheidsontwikkeling als voor
de sportontwikkeling van het kind. Ten derde bestaat er onvoldoende kennis over de effecten
van topsportprestaties op algemeen welbevinden, sociale binding, nationale trots en internationaal prestige.

Het topsportklimaat
voor topcoaches is
verbeterd nadat dit in
de jaren negentig was
achtergebleven bij dat
van de topsporters
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Pijler 10: Media en sponsoring
Hoewel de zendtijd die besteed wordt aan sport sinds 1991 is verdrievoudigd, blijft de mediaaandacht die naar henzelf uitgaat voor topsporters een doorn in het oog. Dit wordt veroorzaakt
door de grote dominantie in de media van een beperkt aantal sporten en de geringe aandacht
die de meerderheid van de topsporters ten deel valt. Topsporters ervaren deze beperkte mediaaandacht als een uiting van gebrekkige maatschappelijke erkenning en waardering voor de eigen
prestaties en voor hun tak van sport. Ook zien zij vanzelfsprekend in dat zij hierdoor financiële
kansen mislopen.
De kritiek die topsporters uiten op de media betreft niet alleen de kwantiteit, maar ook de
kwaliteit van de aandacht. Diverse topsporters zijn van mening dat de media uitsluitend zijn
geïnteresseerd in het uiteindelijke succes of falen, terwijl de vele investeringen en opofferingen in de lange voorbereidingsperiode nauwelijks aandacht krijgen.
Diverse topsporters zijn van mening dat zijzelf, hun
team en hun sportbond verbeteringen kunnen aanbrengen in het mediabeleid en de persvoorlichting. Betrekkelijk
kleine stappen kunnen hierin al helpen. Zo kent een meerderheid van de topsporters de persvoorlichter van de
eigen sportbond niet.

Topsporters ervaren
de beperkte mediaaandacht als een
uiting van gebrekkige
maatschappelijke
erkenning en
waardering voor de
eigen prestaties en hun
tak van sport

Algehele beoordeling
De mondiale medaillewedloop heeft in de afgelopen tien
jaar ook in Nederland geleid tot investeringen en innovaties in de jacht op goud. Dit beleid heeft volgens een
meerderheid van de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren geleid tot een verbetering van het
topsportklimaat. Over de vraag of dit ook heeft geleid
tot een verbetering van de internationale concurrentiepositie, zijn de meningen van topsporters, topcoaches
en topsportcoördinatoren verdeeld.
Als sterke punten van het huidige topsportklimaat wijzen de drie genoemde groepen vooral op de organisatie
van de topsport en de focus van het topsportbeleid in
Nederland: de centrale aansturing, ambitie, gedrevenheid, resultaatgerichtheid en langetermijnstrategie. Een deel van de topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren uit juist kritiek
op de organisatie van de topsport. Deze respondenten hebben daarbij vooral de bureaucratie,
papierwinkel, versnippering, afhankelijkheid van vrijwilligers, gebrekkige samenwerking en het
vele vergaderen op het oog.
De kracht van het topsportklimaat in Nederland wordt volgens de topsporters, topcoaches
en topsportcoördinatoren verder vooral bepaald door de goede voorzieningen voor topsporters,
de begeleiding die topsporters van topcoaches krijgen, de logistieke voordelen die voortvloeien
uit onze bevolkingsdichtheid en korte afstanden.
Het is aannemelijk dat de verbetering van het topsportklimaat in de jaren tachtig en negentig
heeft geleid tot een hoger prestatieniveau. De prestaties van Nederlandse topsporters tijdens
Olympische Spelen is in de afgelopen tien jaar op een structureel hoger niveau terecht gekomen dan in de decennia voordien.
De sleutel tot verdere verbetering – en het realiseren van de gestelde ‘toptienambitie’ – ligt
volgens de drie respondentengroepen vooral in betere financiële ondersteuning, trainingsfaciliteiten en trainersvoorzieningen, meer aandacht voor talentontwikkeling en een hogere sportparticipatie. Dit zijn ook de pijlers die volgens hen het meest in aanmerking komen voor verbetering.
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Ook valt er winst te boeken door de talentherkenning en talentontwikkeling systematischer te
benaderen, de positie van de trainer/coach verder te verbeteren, de betrokkenheid van het bedrijfsleven te vergroten en de financiële ondersteuning van bepaalde groepen topsporters uit te breiden, bijvoorbeeld door het stipendium te differentiëren naar de duur van de topsportcarrière.
Als land met betrekkelijk weinig inwoners kan Nederland verder vooral voordeel halen uit
kenmerken die ons kleine land groot kunnen maken, zoals de hoge dichtheid van de sportverenigingen, de bereikbaarheid van nationale trainingscentra, de sporttakspecifieke opleiding van
topcoaches op alle niveaus en de samenwerking tussen sportorganisaties, overheden en het
bedrijfsleven.
De verbetering van het prestatieniveau in de valide sport geldt niet voor de gehandicaptentopsport. Hoewel Nederland in de beginfase van de Paralympische Spelen tot de wereldtop
behoorde, verliest het al dertig jaar marktaandeel ten opzichte van andere landen die er kennelijk beter in zijn geslaagd om de gehandicaptentopsport een structurele plaats in het beleid
te geven.
Ervaringen uit de valide sport leren dat de achterstand in de gehandicaptensport op korte
termijn niet zomaar is te overbruggen. Ook hier zal een strategisch beleid moeten worden
gevoerd met adequate financiële middelen over een langere termijn, wil Nederland eenzelfde
doel realiseren als in de valide sport. De topsportklimaatmeting geeft aan dat de condities voor
de gehandicaptentopsport de laatste jaren zijn verbeterd. Die verbetering vond echter plaats in
een opgaande conjunctuur met groeiende budgetten voor het (top)sportbeleid. De vraag is of
die lijn wordt doorgezet wanneer hierin verandering optreedt.
De verbetering van het topsportklimaat is samengegaan met een toenemende prestatiedruk,
een toenemende overheidsbetrokkenheid en een groeiende afhankelijkheid van het totale systeem voor alle betrokkenen.
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15.2 Slotbeschouwing

Het hogere
prestatieniveau is
een direct gevolg
van het verbeterde
topsportklimaat

15.2.1 Meegaan of afhaken?
Onder de ruim 11.000 atleten die aan de Olympische
Spelen van Peking deelnamen, bevonden zich 240
Nederlandse topsporters. Ook nu waren er jonge topsporters die een serieuze gooi naar goud deden, zoals
Marianne Vos, Henk Grol en Inge Dekker. Het laat zien
dat zich in Nederland steeds weer nieuwe talenten aandienen. Hoewel ons land geen beleid kent dat op planmatige wijze talenten identificeert, stromen er per duizend
inwoners meer talenten door naar de top acht van de
wereld dan in België, Canada, Italië, Noorwegen en het
Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt tevens te resulteren in meer
medailles dan op grond van het inwonersaantal en het welvaartspeil in Nederland mag worden verwacht.
Het betrekkelijk hoge niveau dat Nederland als topsportland heeft bereikt, kan niet worden
verklaard uit de diepgewortelde verenigingscultuur en de uitgebreide sportinfrastructuur. Die
sterke punten kende Nederland immers ook al tussen 1964 en 1980, terwijl ‘onze’ topsporters
in die periode juist steeds minder medailles veroverden. Pas vanaf de jaren negentig zijn de
prestaties van Nederlandse topsporters structureel op een hoger niveau gekomen. Deze prestatieverbetering is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de fundamentele koerswijziging
die zich vanaf het einde van de jaren tachtig heeft voorgedaan in het Nederlandse topsportbeleid. Zowel bij NOC*NSF en de sportbonden als bij het Ministerie van WVC en later VWS ver-
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anderde de visie op en benadering van topsport. Daardoor kon in de loop van de jaren negentig
een coalitie ontstaan van de belangrijkste beleidsorganisaties op nationaal niveau die gedurende
meer dan tien jaar extra gelden voor de topsport heeft gegenereerd en ingezet vanuit een grotendeels gedeelde probleemperceptie en prioriteitsstelling. Deze investeringen op langere termijn hebben de omstandigheden waaronder talenten zich
ontwikkelen en topsporters hun sport beoefenen aanzienlijk verbeterd.
Dankzij de algehele groei van het sportbudget is
de toenemende aandacht voor topsport niet ten koste
gegaan van de breedtesport, waardoor een gevoelig
onderwerp in het sportbeleid – de verhouding tussen
top- en breedtesport – nooit prominent op de agenda is
komen te staan. Gevoelige discussies met coalities die
zich primair richten op versterking van de sport op school,
bewegingsstimulering met het oog op de volksgezondheid en verhoging van de sportparticipatie in verband met
sociale binding, zijn grotendeels uitgebleven.
Het topsportbeleid is voorzien van een gezamenlijk
streven, dat is samengevat in de zogenoemde ‘toptienambitie’. Zowel de sportorganisaties als de rijksoverheid
willen met Nederland een structurele positie bij de beste
tien landen ter wereld innemen, terwijl Nederland qua inwoneraantal in de wereldranglijst een
59ste positie inneemt en qua bruto nationaal product een 20ste plaats. Dat deze ambitie haalbaar is, bewijst Australië (respectievelijk 54ste en 17e) dat zich zelfs structureel bij de beste vijf
sportlanden ter wereld heeft weten te nestelen. Maar dat hiermee toenemende investeringen
gemoeid zullen zijn, laten de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zien.
Topsporters, topcoaches en topsportcoördinatoren zijn in meerderheid van mening dat het
topsportklimaat en hun internationale concurrentiepositie in de afgelopen tien jaar zijn verbeterd. Deze verbetering betreft vele facetten van het topsportklimaat, variërend van talentontwikkeling en de positie van topcoaches tot de mogelijkheden voor topsporters om voltijds te
trainen. Desondanks blijkt het lastig om de prestatiegroei, die in Sydney zijn voorlopige hoogtepunt bereikte, te continueren.
Het probleem is dat ook de concurrentie niet stil zit. Een toenemend aantal landen blijkt
bereid steeds meer geld in topsport te investeren om hun ambities te realiseren. Nederland
heeft nooit eerder zoveel geld geïnvesteerd in topsport als tegenwoordig – de totale jaarlijkse
topsportuitgaven kunnen worden geschat op meer dan 100 miljoen euro – maar of het huidige
investeringsniveau voldoende is om de ‘toptienambitie’ waar te maken, moet worden betwijfeld. De internationale medaillewedloop leidt tot hogere kosten per medaille. Voor zover gegevens bekend zijn over uitgaven aan topsport in andere landen, lijken concurrerende landen de
laatste jaren met hun investeringen op Nederland uit te lopen.
Zeker is dat Nederland de supermachten op sportgebied met de meeste mogelijkheden
– de Verenigde Staten, China, Rusland, Duitsland (en in economische zin: Japan) – niet zal
kunnen volgen als zij hun investeringen in topsport verder opschroeven. Daarachter concurreert Nederland met landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Australië, Zuid-Korea
en Oekraïne om een toptienpositie. Op Australië na hebben al die landen ongeveer drie keer
zoveel inwoners en een drie keer zo hoog bruto nationaal product, zodat Nederland naar verhouding meer en slimmer zal moeten investeren. Daarbij zullen zich diverse dilemma’s aandienen met betrekking tot de investeringsverhouding tussen sport en andere beleidsterreinen,
topsport en breedtesport, gehandicaptensport en niet-gehandicaptensport en olympische en
niet-olympische sporten.

Een gevoelig
onderwerp als de
verhouding tussen
topsport en breedtesport
is nooit fundamenteel
besproken
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15.2.2 Diversiteit of prioriteit?
Een vraag die hiermee samenhangt, is of Nederland winst kan boeken door in te zetten op
diversiteit of prioriteit. In hoofdstuk 14 werd aangetoond dat 91 procent van alle Nederlandse
olympische medailles tussen 1948 en 2008 is behaald in slechts negen takken van sport.
Tegelijkertijd vloeit er geld vanuit het topsportbudget naar meer dan 150 topsportonderdelen
van 57 sportbonden. Dat beleid staat haaks op de ontwikkeling in verschillende andere landen
om dit aantal te beperken en daarbinnen enkele sporten te prioriteren. Engelsen en Canadezen
kunnen maar moeilijk begrijpen dat er in ons land uit het topsportbudget wordt geïnvesteerd in
bijvoorbeeld autorally, dans, schaken, petanque, rolhockey en vinzwemmen. Daarover wordt in
Nederland anders gedacht. Gezien de democratische inrichting van de georganiseerde sport
ligt verdeling ons beter dan prioriteitsstelling.
Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Een belangrijk argument voor prioriteitsstelling is
dat het beschikbare geld gerichter op bepaalde sportdisciplines kan worden ingezet, zodat het
niet verwatert over de vele disciplines waarin elk land in internationale competities uitkomt.
Dat lijkt aantrekkelijk, maar gaat vanzelfsprekend ten koste van andere disciplines, waarbij lastige afwegingen moeten worden gemaakt.
Een eerste dilemma is welk gewicht aan de olympische sporten wordt gegeven. Hoewel
de ‘toptienambitie’ van NOC*NSF en het kabinet niet beperkt blijft tot de Olympische Spelen,
is de olympische medaillespiegel de dominante internationale maatstaf waarmee prestaties
van landen worden vergeleken. Daardoor staan ook Nederlandse topsportorganisaties onder
druk om sporten die op het olympische programma staan een voorkeurspositie te geven bij
de verdeling van geld en middelen. Sporten als golf, bridge en korfbal kunnen daarvan nadeel
ondervinden.
Een eenzijdige focus op het aantal olympische medailles brengt bovendien het probleem met zich mee dat
teamsporten ondergeschikt worden aan individuele
sporten. Vanuit een eenvoudige kosten-batenanalyse
zijn teamsporten als hockey, volleybal, softbal, honkbal,
basketbal, handbal, waterpolo en ijshockey weinig efficiënte en effectieve sporten. Zij vergen veel investeringen terwijl er tijdens de Spelen slechts twee medailles
mee zijn te verdienen. Ten aanzien van diverse individuele sporten ligt deze situatie precies omgekeerd: daar
kunnen met de financiering van betrekkelijk weinig personen meerdere medailles worden behaald. Het probleem van deze vergelijking is dat de waarde van een
sport wordt afgemeten aan het aantal te winnen medailles tijdens de Olympische Spelen. Wie verder kijkt dan
deze potentiële bijdrage aan de positie van Nederland
op de medaillespiegel, kan ook andere waarden bepalen, zoals de weerklank van een sport onder de bevolking.
Afgaande op het olympische succes uit het verleden komen schaatsen, zwemmen, wielrennen, de hippische sport, roeien, hockey, judo, atletiek en zeilen in aanmerking voor prio
riteitsstelling. In die takken van sport zijn sinds 1948 vrijwel alle Nederlandse olympische
medailles behaald. Wordt primair uitgegaan van de voorkeur van de Nederlandse bevolking,
dan komen deels andere sporten in beeld (voetbal, turnen en volleybal), terwijl twee van de
eerdergenoemde (zeilen en paardrijden) niet meer bij de eerste tien behoren (zie tabel 15.1).
Prioriteitsstelling op basis van één van deze principes zou de kans op medailles in deze takken
van sport vergroten, maar tegelijkertijd de kans op een bijdrage aan de medailleoogst door de
andere vijftig topsportbonden juist verkleinen.

Gezien de
democratische
inrichting van de
georganiseerde sport,
ligt verdeling ons beter
dan prioriteitsstelling
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Tabel 15.1 Voorkeur van de Nederlandse bevolking voor de takken van sport waarin zij het liefst topsportsucces ziet
en die zij het liefst uit collectieve middelen zou willen ondersteunen.

In welke takken van sport wil de Nederlandse bevolking het liefst dat…
Nederlandse topsporters
succes behalen tijdens
internationale wedstrijden

Nederlandse topsporters
medailles winnen tijdens
Olympische Spelen

de rijksoverheid en De Lotto
topsporters ondersteunt?

1.

Schaatsen

Schaatsen

Zwemmen

2.

Voetbal

Zwemmen

Schaatsen

3.

Zwemmen

Atletiek

Atletiek

4.

Atletiek

Voetbal

Turnen

5.

Tennis

Hockey

Voetbal

6.

Turnen

Turnen

Tennis

7.

Hockey

Wielrennen

Volleybal

8.

Wielrennen

Tennis

Hockey

9.

Volleybal

Volleybal

Roeien

10.

Roeien

Roeien

Wielrennen

Bron: Bevolkingsonderzoek Mulier Instituut 2005.

Achter deze discussie gaan twee diepere vragen schuil. De eerste is hoe krachtig de nationale
(toptien)ambitie is die de coalitie van beleidsorganisaties op topsportgebied heeft geformuleerd,
in verhouding tot de topsportambities van afzonderlijke atleten en sportbonden. Worden de laatste ambities minder of niet beloond als zij onvoldoende bijdragen aan de geformuleerde nationale doelstelling? De tweede is of de coalitie ter verwezenlijking van haar ‘toptienambitie’ een
bottom up-benadering kan hanteren die topsporters uit alle takken van sport een kans geeft,
of dat zij vanuit een top down-benadering bepaalde sportdisciplines voorrang moeten geven
om voldoende internationale successen te kunnen boeken.
Dat is ook een machtskwestie. Wie mag bepalen welke sportdisciplines prioriteit moeten
krijgen en op basis waarvan? Moet dit gebeuren op basis van prestaties in het verleden of verwachte prestaties in de toekomst? Moeten traditionele Nederlandse sporten een streepje voor
krijgen? Wordt de macht en invloed van sportbonden doorslaggevend, die overwegend worden bepaald door het aantal leden dat zelf niet op topniveau acteert? Of moet worden afgegaan op de voorkeuren van de Nederlandse bevolking? Het zijn lastige vragen die de komende
jaren ongetwijfeld hoger op de agenda komen te staan.
15.2.3 Specialisatie of differentiatie?
De medaillewedloop dwingt landen in diverse takken van sport tot een steeds vroegere identificatie van talenten. Daardoor wordt het topsportregime wereldwijd uitgebreid naar steeds
jongere leeftijdsgroepen. Dit kan op gespannen voet komen te staan met de sociaalpsychologische ontwikkeling die kinderen doormaken.
Eerder onderzoek heeft erop gewezen dat talenten die zich vroegtijdig specialiseren in de
meeste takken van sport geen grotere kans maken op later topsportsucces dan talenten die tot
op latere leeftijd meerdere sporten naast elkaar beoefenen en uitproberen. Wel blijken talen-
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ten die zich al op jonge leeftijd specialiseren vaker dan talenten met een brede sportoriëntatie
‘voortijdig’ af te haken omdat zij het plezier in hun sport verliezen of om andere redenen.
Deze constateringen resulteren in twee dilemma’s. De eerste is de vraag hoe Nederland invulling moet geven aan het talentidentificatie- en talentontwikkelingsbeleid. Wordt gevolg gegeven
aan wetenschappelijke inzichten over de voordelen van een sampling environment die kinderen stimuleert diverse sporten uit te proberen en naast
elkaar te beoefenen, ook als andere landen daardoor in
jeugdelftallen een (tijdelijke!?) voorsprong nemen? Of
wordt ingezet op vroegtijdige specialisatie met bijzondere
begeleiding die een burn-out of drop-out van jonge talenten moet voorkomen; en lukt dat? Hoe kunnen de sportieve ontplooiingskansen van talentvolle kinderen worden
geoptimaliseerd zonder dat andere belangen en perspectieven van deze kinderen worden geschaad?
Een tweede dilemma betreft de functie van de verenigingsstructuur in een gemoderniseerd talentidentificatie- en talentontwikkelingssysteem. Enerzijds vormt
de sportvereniging de basis van het huidige systeem.
Anderzijds kent de verenigingsstructuur als nadeel dat
veel kinderen zich al snel toeleggen op slechts één tak
van sport en daardoor mogelijk nooit of op te late leeftijd overstappen naar een andere tak van sport waarvoor
zij meer talent hebben.

De uitbreiding van
het topsportregime
naar steeds jongere
leeftijdsgroepen kan
op gespannen voet
komen te staan met de
sociaalpsychologische
ontwikkeling die
kinderen doormaken

15.2.4 De luwte of de schijnwerpers?
Zoals in hoofdstuk 1 is gesteld, kent de topsport een
dynamiek die zorgt voor een toenemende druk op topsporters om zich te conformeren aan de eisen die de topsport stelt. Om bij de internationale
top te horen, leren topsporters zich volledig op de (top)sport te focussen en andere zaken opzij
te zetten. De beoefening van topsport gaat hun leven in steeds sterkere mate bepalen, en dat
heeft gevolgen voor het aangaan van relaties, het volgen van een opleiding en het starten van
een loopbaan op de arbeidsmarkt.
Ook deze dynamiek brengt dilemma’s met zich mee. Enerzijds ziet het beleid zich in de internationale medaillestrijd gedwongen allerlei regelingen en voorzieningen te treffen die ertoe moeten bijdragen dat de topsporter zich volledig kan focussen op de topsport. Anderzijds schept
het beleid met deze regelingen en voorzieningen nieuwe verwachtingen en verplichtingen die
de externe druk op topsporters vergroten. Om aanspraak te kunnen maken op de regelingen
en voorzieningen moeten topsporters blijven presteren op het hoogste niveau; niet alleen voor
zichzelf maar ook omwille van de voorzieningen. Zo vervalt de aanspraak op het stipendium
indien de topsporter op een afgesproken meetmoment een terugval vertoont, om welke reden
dan ook. Succes wordt beloond met premies; bij uitblijvende prestaties wordt op inkomsten
en voorzieningen gekort. Een nieuwe voorziening creëert zodoende automatisch en onbedoeld
een nieuwe afhankelijkheid.
De druk die topsporters ondervinden, is ook van maatschappelijke aard. Topsporters worden
op een voetstuk geplaatst om de bijzondere regelingen en voorzieningen voor deze beroepsgroep te legitimeren. Daarmee groeit tegelijkertijd de maatschappelijke druk op topsporters om
een rol te vervullen die hun sportbeoefening overstijgt. Dat de maatschappij bereid is in topsporters te investeren, schreef staatssecretaris Jet Bussemaker in januari 2008 aan de Tweede
Kamer, kunnen zij beantwoorden door als rolmodel een voorbeeldfunctie te vervullen en zich in
te zetten voor maatschappelijke taken en goede doelen (Ministerie van VWS 2008). Dat is een
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begrijpelijke tegenprestatie, maar schept ook verwachtingen ten aanzien van topsporters die
velen nauwelijks kunnen waarmaken. Met grote regelmaat wordt aangevoerd dat topsporters
de nationale trots vergroten, mensen binden en kinderen inspireren. Tegelijkertijd ervaren vele
topsporters dat zij op straat niet worden herkend, op school dezelfde verplichtingen hebben als
alle andere studenten en moeite hebben om financieel rond te komen. Deze statusincongruentie kan gemakkelijk leiden tot een gevoel van ontevredenheid en onbegrip met betrekking tot hun positie en
het gevoerde sportbeleid.
Zoals in dit boek is besproken, is dit een meer algemeen verschijnsel: de reputatie van een specifiek beroep
(categoriale status) zegt weinig meer over de reputatie
die de beroepsuitoefenaars genieten in alledaagse situaties (persoonlijke status). En zeker in de topsport is dit
verschil tussen de categoriale en persoonlijke reputatie bijzonder groot omdat de media-aandacht bijzonder
scheef over de sporten is verdeeld. Buiten een kleine
groep van sportsterren zal een grote meerderheid van
het Nederlands Olympisch Team niet op straat worden
herkend, hoewel zij allen de status van topsporter genieten en op wereldniveau presteren.

De status die
topsporters als
categorie genieten, zegt
weinig meer over hun
individuele status. Een
meerderheid wordt
niet op straat herkend,
hoewel velen op
wereldniveau presteren
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Verantwoording
In 1998 verstrekten het Ministerie van VWS en NOC*NSF de opdracht aan Maarten van Bottenburg
om een model te ontwikkelen waarmee het topsportklimaat kon worden gepeild. De uitvoering van de 0-meting, 1-meting en 2-meting van het topsportklimaat in Nederland en de internationale benchmark (waarin het topsportklimaat in Nederland is afgezet tegen dat van België,
Canada, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) zijn vervolgens eveneens uitgevoerd met
subsidie van het Ministerie van VWS en NOC*NSF.
De drie metingen en de internationale benchmark zijn uitgevoerd vanuit verschillende organisaties. De 0-meting is verricht door onderzoeksbureau Diopter te Amsterdam en Diopter –
Janssens & Van Bottenburg bv te ‘s-Hertogenbosch. Hieraan werkten Susan Smit, Edith van Dijk
en Janine van Kalmthout mee. De 1-meting werd verricht door het het WJH Mulier Instituut,
met medewerking van Susan Smit en Colette Roques. Bij de uitvoering van de internationale
benchmark was voorts Bas Rijnen betrokken.
Eind 2007 hebben het Ministerie van VWS en NOC*NSF verzocht om de 2-meting van
het topsportklimaat te verrichten. Daarvoor is een subsidie verstrekt aan de Utrechtse School
voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, waar Maarten
van Bottenburg thans bijzonder hoogleraar sportontwikkeling is. Voor de uitvoering van dit
onderzoek is de USBO een samenwerking aangegaan met het WJH Mulier Instituut. Vanuit dit
instituut werkten Remko van den Dool, Agnes Elling en Remco Hoekman aan het onderzoek
mee. Agnes Elling voerde het onderzoek naar de oud-topsporters als aanvullende opdracht van
NOC*NSF uit en schreef daarover een hoofdstuk in dit boek.
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Eindnoten
1.	De term ‘topsporter(s)’ verwijst in dit boek naar zowel mannen als vrouwen tenzij
anders wordt vermeld.
2.	Zie bijvoorbeeld: Het Parool, 15 oktober 1994; De Telegraaf, 31 oktober 1994; de
Volkskrant, 30 november 1994; Trouw, 30 november 1994.
3.	Het Parool, 5 januari 1995.
4.	Trouw, 26 februari 1994.
5.	Zie voor een methodologische verantwoording van de 0-meting Van Bottenburg 2000
en van de 1-meting Van Bottenburg, Roques & Smit 2003.
6.	http://www.sport.nl/topsport/topsportbeleid/topsporters/status/ (laatst door auteur
bezocht op 28 augustus 2008). Op grond van de Sportagenda 2009-2012 en de ‘toptienambitie’ zal de definitie van topsport de komende jaren verder worden aangescherpt
door niet meer uit te gaan van topsportonderdelen maar van topsportprogramma’s.
7.	Er zijn per jaar meerdere meetmomenten om de A-status van topsporters te bepalen. De aantallen in de tabel geven het jaarlijkse gemiddelde weer. Voor 2008 is het
aantal per 1 juli weergegeven.
8.	Verschillen worden in deze studie statistisch beoordeeld met een 95 procent
betrouwbaarheidsniveau.
9.	Het voert hier te ver om de achtergronden en methoden van beide instrumenten te
behandelen. Hiervoor verwijzen we naar de website van NOC*NSF http://www.sport.
nl/topsport/topsportbeleid/beleidenprogrammas/topsportindex/?channel=topsport en
de publicatie over de internationale topsportbenchmark (De Bosscher 2007).
10.	De berekening van de uitgaven uit collectieve middelen is van belang voor de internationale vergelijking van overheidsuitgaven aan topsport. In sommige landen vallen
de loterijgelden onder de publieke middelen.
11.	Er is hier gekozen voor de totaalbedragen per olympische cyclus omdat de jaarlijkse
bedragen sterk fluctueren.
12.
De berekening is beperkt gehouden tot de rijksgelden afkomstig van het Ministerie
van VWS. De uitgaven van andere ministeries, zoals het ministerie van Defensie en
het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn buiten beschouwing gelaten.
13.	Jaarlijks ontvangt NOC*NSF ongeveer zeventig procent van het nettorendement van
De Lotto. De sportkoepel verdeelt dat geld over de sportbonden en de eigen organisatie. De verdeling van de Lotto-gelden is gebonden aan de Wet op de kansspelen, waarover publieke verantwoording moet worden afgelegd. Het Fonds voor de
Topsporter is gevuld door stortingen uit rijksmiddelen en Lotto-gelden. Uit de renteen beleggingsopbrengsten van dit fonds worden uitkeringen gedaan aan topsporters
voor stipendia en kostenvergoedingen.
14.	De discussie tussen sportbonden en NOC*NSF in het kader van de nieuwe sportagenda leidde om de genoemde reden tot een herverdeling van de Lotto-middelen
en een vaste verdeelsystematiek voor de periode 2006-2008.
15.	De Algemene Rekenkamer geeft in het betreffende rapport aan dat de gepresenteerde kosten en opbrengsten van sportbonden om verschillende redenen met de
nodige terughoudendheid dienen te worden gelezen.
16.	Volgens het rapport van de Algemene Rekenkamer (2008) gaven de sportbonden in
totaal in de periode 2006-2008 gemiddeld 224,4 miljoen euro uit aan sport. Hiervan

Eindnoten

167

werd drie procent (6,7 miljoen euro) gefinancierd uit Performancegelden, ingebracht
door sponsors van NOC*NSF. Dit bedrag was volgens hetzelfde rapport zestig procent van het totale bedrag dat van de Performancegelden aan de olympische topsport
werd besteed, dat vervolgens weer zeventig procent vormde van de totale opbrengsten
uit de Performancegelden. De totale opbrengsten uit de Performancegelden kunnen
volgens deze informatie in de periode van 2006-2008 worden geschat op 16 miljoen
euro gemiddeld per jaar.
17.	Denk aan recente investeringen in bijvoorbeeld het Topsportcentrum Rotterdam, de
Hockeyclub Rotterdam, de Bosbaan en het Olympisch Stadion in Amsterdam, het
ADO-stadion en de beachsportaccommodatie in Den Haag en de herstructurering
van Maarschalkerweerd (waar onder meer FC Utrecht en Kampong zijn gehuisvest)
in Utrecht. Deze lijst is gemakkelijk uit te breiden met nieuwe accommodaties buiten de G4, zoals het Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, het topsportcentrum
Almere, enzovoort.
18.	Dit bedrag betreft de gemiddelde uitgaven per jaar in de periode 2006-2008. Het is
als volgt berekend: 44,3 miljoen euro uit collectieve middelen plus 45,3 miljoen euro
door sportbonden uit private middelen (Performancegelden en eigen middelen) plus
9,3 miljoen euro door NOC*NSF uit private middelen (Performancegelden). Het bedrag
is exclusief de uitgaven van andere Ministeries dan VWS, de gemeentelijke en provinciale topsportuitgaven, de uitgaven van topsportverenigingen, de uitgaven aan het
betaald voetbal en commerciële sportploegen, en de uitgaven van privésponsors aan
individuele atleten.
19.	Hierbij is overigens een waarschuwing op zijn plaats: de voorspellende waarde van
fysieke en vaardigheidstesten op jonge leeftijd in de sport moet niet worden overschat (Lidor et al. 2005).
20.	Ook concurrerende landen kennen deze regeling. In Duitsland was dertig procent van
het Nederlands Olympisch Team van Peking in dienst van leger of politie. Tijdens de
Winterspelen bedraagt dit zelfs 75 procent (informatie van Bernhard Schwank, Direktor
Geschäftsbereich Leistungssport, Deutscher Olympischer SportBund, EOC Technical
Seminar, Cyprus, 30 oktober-2 november 2008).
21.	Zo voorziet DSM topsporters van (een gemaximeerd aantal) voedingssupplementen
(waarvan er in 2006 1.410 werden afgenomen), verschaft de NS (in 2006 aan 394) topsporters een privilegepas waarmee zij gratis met de trein kunnen reizen, en verzorgt
de Rabobank financiële begeleiding voor (in 2006: 120) topsporters (Schenk 2008).
22.	Enkele uitzonderingen zijn een in 1992 verrichte kwantitatieve studie naar de arbeidsmarktpositie van oud-profvoetballers (Maandag & Achterhof 1992) en diverse studentgebonden meer kwalitatieve studies.
23.	Zie De Bosscher, Bingham et al. 2008; aangevuld met informatie van Simon Shibli.
24.	De Spelen van Moskou in 1980 en Los Angeles in 1984 zijn niet in de berekening
meegenomen vanwege de boycot van beide evenementen door een belangrijk aantal landen.
25.	De resterende vijftien medailles werden gewonnen in de mixed events van paardrijden (in Nederland tussen 1948 en 2008 keurig verdeeld over mannen en vrouwen).
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