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16 Ruim baan voor de sport 

Rijkssportbeleid 1982-2002 
 

 

De opname van sport in de naam van het ministerie van VWS was van meer dan symbolische 

waarde. Zij was de voorlopige uitdrukking van wat Crum “de versporting van de 

samenleving” heeft genoemd.
1
 En zij vormde het beginpunt van een periode waarin de 

rijksoverheid met andere ogen ging kijken naar de plaats en betekenis van de sport. Meer dan 

voorheen onderschreven de twee opeenvolgende kabinetten-Kok de intrinsieke en 

instrumentele waarde van sport, daarbij gesteund door zowel de coalitie- als de 

oppositiepartijen. Werd de sport ten tijde van het ministerie van WVC nog gezien als een 

sector die zichzelf kon en moest redden, sinds de komst van het ministerie van VWS groeide 

van links tot rechts de overtuiging dat het rijk meer in de sport moet investeren om zijn 

potentiële maatschappelijke waarde in sterkere mate te benutten. 

 Het tweede paarse kabinet zette deze visie om in klinkende munt: de rijkssportbegroting 

steeg van 48 miljoen in 1995 tot 159 miljoen gulden in 2002. Afgaande op de beloftes die de 

lijsttrekkers van PvdA, CDA, D66, Groen Links en de SP op 28 januari 2002 deden tijdens 

het Nationaal Sportdebat in de Haagse Ridderzaal, zal dit rijkssportbudget in de komende 

kabinetsperiode opnieuw flink worden opgetrokken, tot circa 220 miljoen gulden. Bovendien 

zal, als het aan deze lijsttrekkers ligt, in het regeerakkoord een paragraaf aan sport worden 

besteed. “We moeten en we willen de groei doorzetten”, zei PvdA-leider Melkert bij die 

gelegenheid. “Ik beschouw de afgelopen periode als een doorbraak.”
2
 

 Dit hoofdstuk tracht deze doorbraak in kaart te brengen en te verklaren. Daartoe zullen 

drie fasen worden onderscheiden, die achtereenvolgens worden besproken. De eerste fase 

loopt van 1982 tot 1991, toen sport nog onderdeel was van het ministerie van WVC en voor 

hetzelfde legitimatievraagstuk werd geplaatst als de overige delen van het welzijnsbeleid. In 

de sportsector vormde zich een hecht front dat met redelijk succes de bezuinigingsdruk 

weerstond. Dit legde de basis voor de tweede fase: van 1991 tot 1998 ontwikkelde zich een 

brede beweging die, onder invloed van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en 

onder aanvoering van Huibregtsen en Terpstra, een omslag in het denken over het 

rijkssportbeleid teweegbracht. Het resultaat hiervan was een toezegging van de 

fractievoorzitters van de grootste politieke partijen in 1998 om het rijkssportbudget in de 

volgende regeringsperiode te verdubbelen. In de derde fase, die samenviel met het tweede 

kabinet-Kok met Vliegenthart (PvdA) als staatssecretaris van sport, werd deze verdubbeling 

inderdaad gerealiseerd. Bovendien werd op een dusdanige wijze invulling en inhoud gegeven 

aan het nieuwe, zwaarder aangezette sportbeleid dat de fractievoorzitters vlak voor de 

verkiezingen van 2002 opnieuw een substantiële verhoging van het sportbudget hebben 

toegezegd.  

 

 

De vorming van een gesloten front 
 

Geen Sinterklaas 

 “Het zou mij een lief ding zijn”, stelde staatssecretaris van sport Van der Reijden in 1984, 

“wanneer mensen zich in hun vrijetijd minder afhankelijk zouden maken van de overheid.” 

Het overheidsbeleid op het gebied van de vrije tijd, zo betoogde hij, moest vooral een 

aanvulling zijn op het bestaande aanbod dat de samenleving zelf bood. “Ik maak dan ook 

bezwaar tegen de gedachte dat de overheid voor elke behoefte een voorziening in het leven 
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zou moeten roepen. De minister van Vrije Tijd is geen Sinterklaas.”
3
 Mocht er nog twijfel 

over bestaan, dan was die hiermee wel weggenomen: het eerste kabinet-Lubbers nam afstand 

van het voorzieningenbeleid zoals dat in het CRM-tijdperk op het gebied van cultuur, 

recreatie, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding was gevoerd. Net als de 

welzijnssector als geheel kwamen deze beleidsterreinen in de jaren tachtig onder vuur te 

liggen van de breed gedragen ‘no nonsense’-benadering van het eerste kabinet-Lubbers. 

In een kritisch artikel in Economisch-Statistische Berichten paste hoogleraar Openbare 

Financiën Boorsma in 1982 deze ‘no nonsense’-benadering als één der eersten toe op de sport. 

Volgens hem vertoonde de overheidsbemoeienis met sport kenmerken die typerend waren 

voor de gehele Nederlandse verzorgingsstaat: een explosieve groei van collectieve 

voorzieningen, het afwentelen van verantwoordelijkheid door de particuliere sector op de 

overheid, het opschroeven van eisen aan de overheid, een groter profijt van overheidssubsidies 

voor hogere-inkomenstrekkers en een gebrek aan afweging waardoor pijnlijke keuzen worden 

vermeden. In het verlengde hiervan plaatste hij vraagtekens bij de subsidiëring van de sport. 

De sportorganisaties dienden zichzelf maar te bedruipen via contributies van de leden. 

Daarvoor was geen overheidssteun nodig.
4
 

In de jaren tachtig kreeg deze visie ook in de politiek en ambtenarij aanhang. Volgens 

Wagemaker, die van 1986 tot 1994 directeur Sportzaken was, werd er op het departement 

midden jaren tachtig een interne nota geschreven over mogelijke bezuinigingen, waarin werd 

voorgesteld om de directie Sportzaken terug te brengen tot een kleine unit. De 

sportorganisaties dienden zichzelf te bedruipen door contributies. Er waren voldoende 

accommodaties. En de opleidingen waren in orde. Veel meer dan vijf ambtenaren waren dus 

niet nodig. Uiteindelijk ging deze nota niet naar hogere echelons, omdat de voorgestelde 

maatregel werd achterhaald door nieuwe richtlijnen die door Financiën werden uitgevaardigd. 

Een lichte personeelsreductie kon niet worden tegengehouden. Daar hielp ook een nota niets 

meer aan, waarin Wagemaker onderbouwde waarom zijn directie niet bij machte was om twee 

van de 37 formatieplaatsen in te leveren. Secretaris-Generaal Lemstra riep hem bij zich. “Ah, 

meneer Wagemaker, komt u binnen. Zeg, die nota die u hebt geschreven over die twee 

formatieplaatsen... Moet ìk ze aanwijzen of doet u het zelf?” Waarop Wagemaker weinig 

anders kon doen dan zelf de reductie te effectueren.
5
 

 De verdediging tegen allerhande bezuinigingsvoorstellen kostte de ambtelijke top van 

Sportzaken in de jaren tachtig veel tijd en energie. Voortdurend moest worden onderbouwd en 

gelegitimeerd waarom overheidsuitgaven aan de sport nodig waren. Wagemaker: “Aan de 

hand van vragenlijsten vroeg Financiën je het hemd van het lijf. Waarom hebben 

sportorganisaties geld nodig? Leden betalen toch lidmaatschapsgelden? Waarom dan geld van 

de overheid daarheen sluizen? Elke maand was er wel weer wat nieuws. Op een gegeven 

moment kregen we te horen dat we 10% moesten bezuinigen op buitenlandse reizen. Nou OK, 

dan doen we er in de begroting 10% vanaf. Maar in de praktijk leidde dat tot een enorme 

overschrijding. Je moest wel met de minister mee. En er moest iemand kwartier maken. Zeker 

met oog op de Olympische Spelen. Achteraf moest je dan weer opheldering geven. Nee, het 

waren niet de meest inspirerende jaren, die tijd van bezuinigingen. Het vervelende is dat je je 

moet gaan richten op interne zaken, waarbij je moet vechten voor behoud en de ene 

verdedigende nota na de andere moet schrijven. Een hele hoop verloren energie.”
6
 Hoewel de 

sfeer bij de hoofdafdeling en later directie Sportzaken altijd zeer goed bleef – waar vele 

ambtenaren meer dan twintig jaar werkzaam zijn of waren – deed zich in het sportbeleid op 

het departement volgens Jorritsma een omslag voor “van innovatie naar beheer”.
7
 

De bezuinigingsdruk richtte zich vooral op het departement. De rijksuitgaven voor de 

sportsector als geheel werden per saldo gespaard; zeker in vergelijking met andere delen van 
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de welzijnssector. Een ombuiging in de rijkssportuitgaven was al in het laatste jaar van het 

ministerie van CRM gerealiseerd. In 1981 was de sportbegroting van de rijksoverheid min of 

meer gelijk aan het jaar ervoor, nadat de uitgaven gedurende de jaren zeventig meer dan 

verdrievoudigd waren. Direct na zijn aantreden in 1982 liet Van der Reijden weten dat de 

sport bij de bezuinigingen zoveel mogelijk werd ontzien.
8
 In opdracht van de Tweede Kamer 

haalde hij weliswaar acht miljoen overheidssubsidie weg uit het betaalde voetbal. Ook 

bezuinigde hij licht op de subsidie voor sportorganisaties en de opleidingen. Maar als het erop 

aankwam, bleef de sportsector buiten schot. In tegenstelling tot het lokale niveau, waar de 

sport in verschillende gemeenten door herhaalde bezuinigingsrondes behoorlijk werd 

uitgekleed, bleef het rijkssportbudget onder het kabinet Lubbers-1 – met de nodige fluctuaties 

– stabiel tot 1986, gevolgd door een lichte toename onder de twee volgende kabinetten-

Lubbers. 

Met name de grote bezuinigingsronde, die eind jaren tachtig de vrouwen-, ouderen- en 

andere welzijnsorganisaties zo hard trof, ging aan het sportbudget voorbij; net als aan het 

totale kunst- en cultuurbudget. Deze bezuinigingsronde ging gepaard met een 

kerntakendiscussie op het departement. De kaasschaafmethode werkte na al die jaren van 

besparing niet meer; er moesten grovere maatregelen worden getroffen door kerntaken te 

benoemen en zodoende prioriteiten te stellen. De uitkomst van de kerntakendiscussie was dat 

de beleidsdirecties zich primair op de koepelorganisaties moesten richten. Met de landelijke 

organisaties dienden zij zich niet meer te bemoeien. Die behoorden tot het particulier initiatief 

dat zichzelf moest redden en dat geen aanspraak meer kon maken op subsidie. Hoewel deze 

redenering op de welzijnssector was afgestemd, gold zij in beginsel ook voor de sport. 

Vanwege de geheel eigen structuur van de sportsector kon de directie Sportzaken echter niet 

met deze uitkomst leven. De landelijke tak-van-sport-organisaties vormden het overgrote deel 

van het beleidsterrein en bepaalden als lidorganisaties het beleid van de sportkoepel NSF. 

Zonder betrokkenheid van deze sportbonden zou het ministerie nauwelijks nog beleid kunnen 

voeren, mede omdat de directie Sportzaken nog slechts een enkele uitvoeringstaak verrichtte. 

Tegen die achtergrond gaven de bewindsvoerder en de ambtelijke top goedkeuring aan 

het voorstel van de directie Sportzaken om een eigen overlegtraject met de sportkoepel in te 

gaan, dat bekend is geworden als het Project Herinrichting Landelijk Sportbeleid (PHLS). 

Doel hiervan was de kerntaken te bepalen die bij een moderne directie Sportzaken hoorden en 

te komen tot een verdeling van taken en verantwoordelijkheden met de belangrijkste 

sportkoepel, de NSF. Afgesproken werd dat eventuele uitvoeringstaken die niet tot de core 

business van het ministerie behoorden, naar deze sportkoepel zouden worden overgeheveld. 

De Tweede Kamer stemde in 1991 met de PHLS in, waardoor de directie Sportzaken een 

politiek bekrachtigd argument in handen kreeg om de sportorganisaties buiten de 

bezuinigingsronde te houden zolang het rijk nog in discussie was met de sectororganisaties.
9
 

Voor de verdere ontwikkeling van het sportbeleid zou het PHLS van grote waarde 

blijken. Ten eerste werd de relatie met de NSF door de open discussie over de kerntaken veel 

intenser. De sportkoepel kreeg meer zicht op wat de directie Sportzaken deed en meer begrip 

voor de positie van waaruit zij keuzen maakte en beslissingen nam. Ten tweede groeide het 

besef, ook bij de sportorganisaties, dat de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NSF 

en ministerie nog zo slecht niet waren, omdat het ministerie vrijwel geen uitvoeringstaken 

meer verrichtte. In feite markeerde het PHLS daarmee de omslag van de vechtcultuur die 

kenmerkend was voor de verhouding tussen ministerie en NSF in de jaren zeventig en tachtig 

naar het harmoniemodel dat nadien dominant werd. 

 

Voor elke miljoen bezuiniging tien miljoen aan ergernis 
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Dat de sport de bezuinigingsdans grotendeels ontsprong, had verschillende dieper liggende 

oorzaken. De typische afhankelijkheidsrelatie in de welzijnssector tussen professionele 

hulpverleners en hun clientèle, die in de analyses van Illich, Lasch en Achterhuis zo zwaar op 

de korrel was genomen, bleef in de sport uit. Van een grootscheepse professionalisering was 

in de sport nooit sprake geweest. De georganiseerde sport bleef door vrijwilligers geleid en 

bestuurd. De overkoepelende nationale sportorganisaties groeiden niet uit tot bureaucratische 

kolossen. En de professionalisering van het sportstimuleringswerk, dat het niet-sportende deel 

van de bevolking buiten de sportvereniging in beweging trachtte te krijgen, verkeerde nog in 

een experimentele fase toen de economische crisis tot nieuwe keuzes in het sportbeleid 

dwong. 

Een ander verschil met de welzijnssector was dat het aanleggen van 

overheidsvoorzieningen in de sport geen zelfstandige vraagscheppende werking had. Het 

accommodatiebeleid was in de jaren zestig en zeventig in sterke mate gestoeld op bestaande 

behoeften en tekorten. En toen de aard van de sportbeoefening zich veranderde, werden 

gemeenten juist geconfronteerd met onderbezetting van zwembaden en sportvelden. De 

hieruit voortvloeiende exploitatietekorten vormden vanzelfsprekend een groot probleem voor 

de gemeenten, op grond waarvan nieuw beleid werd gevoerd gericht op privatisering, 

herbestemming en multifunctionele benutting. Dit probleem was van een geheel andere aard 

dan het aanbodgerichte systeem van welzijnsvoorzieningen, waarvan een zelfstandige 

aanzuigende werking uitging. 

De grote aantrekkingskracht van sport had eveneens een positieve uitwerking. De 

meeste mensen vinden sporten leuk en plezierig, zowel om te beoefenen als om naar te kijken. 

Bewindslieden vormden hierop geen uitzondering, evenmin als Kamerleden en ambtenaren. 

Van der Reijden kende, net als later Terpstra en in mindere mate Vliegenthart, de sport van 

binnenuit. Dees en d’Ancona hadden op voorhand minder affiniteit met het beleidsterrein, 

maar lieten zich eveneens spoedig enthousiasmeren door de talloze vrijwilligers in de sport en 

de topsportsuccessen die zij van nabij meemaakten.
10

 Zo was Dees getuige van de Olympische 

Spelen te Calgary en het Europees Kampioenschap voetbal dat het Nederlands elftal in 1988 

te Munchen behaalde, inclusief de imponerende huldiging langs de Amsterdamse grachten. En 

zo maakte d’Ancona de Olympische Spelen van Albertville en Barcelona in 1992 mee, 

evenals Ajax’ overwinning van de Champions League in 1995. Dergelijke sportevenementen 

zijn zeker van invloed op de relatie tussen de bewindspersonen en hun ambtenaren. De 

directie Sport is vrijwel wekelijks met de staatssecretaris van sport op pad en tijdens 

Olympische Spelen zelfs enige weken. Daardoor groeit de verstandhouding en ontstaat een 

informele omgang die je bij andere directies minder snel aantreft. Hoewel d’Ancona een echte 

‘cultuurminister’ was, kreeg ook zij snel door wat de sport en topsport maatschappelijk 

betekende. Deze waardering leidde onder andere tot de totstandkoming van het Fonds voor de 

Topsporter, dat tot doel had om topsporters te voorzien van een beperkte uitkering of 

onkostenvergoeding. 

Zowel de regering als de Tweede Kamer en topambtenaren realiseerden zich dat er met 

bezuinigingsmaatregelen op sportgebied slechts weinig kon worden gewonnen, maar veel 

verloren. De omvang van de overheidssteun voor sport beperkte zich begin jaren tachtig tot 

circa 43 miljoen gulden, waar voor het jeugdwelzijnswerk ongeveer het tienvoudige werd 

uitgetrokken en voor de maatschappelijke dienstverlening het honderdvoudige op de begroting 

stond. Volgens De Vries, die sinds 1994 directeur van de directie Sport is, “realiseerden alle 

bewindspersonen zich dat ze met dat verschrikkelijk kleine budget in ieder geval ook 

positieve publiciteit konden halen. Omgekeerd leverde één miljoen bezuiniging op sport voor 

tien miljoen politieke en maatschappelijke ergernis op. Ik ben er altijd van overtuigd geweest 
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dat de politiek de sport nooit zou kielhalen. Omdat het om niks ging. En omdat je zoveel zou 

weggooien als je de sport niet meer subsidieerde. En wat had je te winnen, een paar miljoen? 

Terwijl je miljarden moest bezuinigen…”
11

 

Daar kwam bij dat de maatschappelijke support voor sport in de tweede helft van de 

vorige eeuw steeds groter was geworden. In de jaren tachtig waren inmiddels ruim vier 

miljoen mensen aangesloten bij één van de 30.000 sportclubs. Buiten de sportorganisaties 

kwamen nog enkele miljoenen mensen in sportieve en recreatieve beweging; in sportscholen 

en fitnesscentra, recreatie- en watersportgebieden en in het buurtwerk, jongerenwerk en 

bejaardenwerk. De topsport ontwikkelde zich bovendien tot een zelfstandige, professionele 

sector met een eigen dynamiek en grote publieke en commerciële belangstelling. De 

sportorganisaties, met het NOC en de NSF voorop, speelden die publicitaire kaart in de media 

veelal feilloos uit. En de meeste bewindslieden, in het bijzonder Van der Reijden en later 

Terpstra, die beiden zelf uit de sport afkomstig waren, hanteerden deze troef eveneens. Zoals 

Wagemaker aangeeft: “Iedere bewindsman of –vrouw vraagt zich af: hoe kom ik over in de 

publiciteit? De sport blijkt dan een schitterend instrument om zich politiek te profileren.”
12

 

Dit gold des te meer omdat de meest blinkende kant van de sport, de topsport, in toenemende 

mate aandacht kreeg; van de sportorganisaties, van de media en van het rijk. 

 Last but not least gaven de veelzijdige maatschappelijke betekenissen van sport 

argumenten om het sportbudget te ontzien. Sport draagt bij tot ontspanning, zelfontplooiing en 

gezondheid. Sportbeoefening bevordert bovendien de totstandkoming en instandhouding van 

sociale verbanden – en in het bijzonder ledendemocratische verenigingen – waardoor zij op 

individueel niveau bijdraagt aan de vorming van sociaal kapitaal en op collectief niveau aan 

de sociale cohesie.
13

 Paste het stimuleren van sport in de jaren vijftig als onderdeel van het 

ministerie van OKW nog in het vormingsideaal, in de jaren zestig en zeventig sloot het binnen 

het ministerie van CRM aan bij het welzijnsstreven. En toen volksgezondheid een dominant 

onderdeel werd van het ministerie van WVC, was het opnieuw niet moeilijk om het 

sportbeleid hiermee in verband te brengen. 

 De komst van Volksgezondheid naast Welzijn creëerde voor het sportbeleid nieuwe 

mogelijkheden, maar zorgde ook voor een nieuw spanningsveld. Sport bleef een (tamelijk 

autonoom) onderdeel van het welzijnsbeleid dat tevens nauwer met het 

volksgezondheidsbeleid verweven diende te worden. De diverse opeenvolgende 

bewindslieden legden in dit spanningsveld steeds bepaalde accenten, in lijn met de 

samenstelling van hun portefeuille. Zo werd het sportbeleid in de Notitie accenten sportbeleid 

1984 e.v., die onder staatssecretaris Van der Reijden aan de Tweede Kamer werd aangeboden, 

in sterkere mate vanuit het volksgezondheidsperspectief beschreven. Het eerste accent dat 

deze notitie legde, was het stimuleren van blijvende sportbeoefening om een gezonde leefstijl 

te bevorderen. Hierbij werd gewezen op de beperking van het risico op hart- en vaatziekten, 

de positieve effecten op ouderdomsverschijnselen, het snellere herstel bij bepaalde ziekten en 

de samenhang tussen sportbeoefening en gezonde leefgewoonten. Het tweede accent van de 

genoemde notitie lag op het bewaken van de kwaliteit van de sportbeoefening. Ook dit accent 

stond in het teken van de gezondheid en veiligheid: door de kwaliteit van de sportbeoefening 

te verbeteren, konden de gezondheidsrisico’s van het sporten worden beperkt en negatieve 

aspecten van de sport en topsport worden bestreden. In de praktijk leidden deze accenten tot 

een grotere aandacht voor onder meer blessurepreventie, sportmedische begeleiding en 

advisering en de doping-problematiek. Naar verhouding stonden de welzijnsaspecten van 

sport minder centraal; zeker in vergelijking tot de laatst verschenen sportnota van 1974. Wel 

kreeg de sportparticipatie door specifieke doelgroepen (vrouwen, gehandicapten, minderheden 

en ouderen) speciale aandacht.
14

 Na Van der Reijden versterkte Dees de prioriteiten van 
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topsport, gezondheid en veiligheid, terwijl d’Ancona het sportbeleid weer meer in de richting 

van het welzijnsbeleid trok. Onder haar leiding ging bijzondere aandacht uit naar het creëren 

van arbeidsplaatsen in de sport, het bevorderen van allochtone sportparticipatie en vrouwelijk 

kader, het tegengaan van homodiscriminatie en de inpassing van sport in sociale vernieuwing. 

 

Beëindiging van de animositeit 

De relatie tussen het ministerie van WVC en de georganiseerde sport was begin jaren tachtig 

volgens Van der Reijden nog “slecht, gewoon slecht”.
15

 De autonome opstelling van het 

geëmancipeerde rijkssportbeleid zette de verhoudingen met NOC en NSF regelmatig op 

scherp. Zowel op het gebied van de top- als de breedtesport bestonden sterke verschillen van 

inzicht. 

Wat het topsportbeleid betreft, legde het ministerie van WVC andere prioriteiten dan 

NOC en NSF. De sportboycot van Zuid-Afrika, het anti-dopingbeleid, de bestrijding van het 

voetbalvandalisme en de reclame-uitingen tijdens televisie-uitzendingen waren beleidsthema’s 

waaraan het ministerie een veel zwaarder gewicht toekende dan de sportorganisaties. De 

uitvoering van dit beleid bracht dikwijls spanningen teweeg. De sportboycot impliceerde 

bijvoorbeeld dat Zuidafrikaanse sporters niet mochten deelnemen aan officiële 

sportwedstrijden in Nederland. Soms lieten sportbonden hen echter toch aan de startlijn 

verschijnen en zag de staatssecretaris zich genoodzaakt de betreffende sporter door de politie 

te laten weghalen. In 1992 hief d’Ancona de boycot op, na een advies van een delegatie 

bestaande uit functionarissen van de directie Sport en de NSF die de veranderde situatie in 

Zuid Afrika op sportgebied had bestudeerd. 

Omgekeerd was het gebrek aan geschikte accommodaties, adequate medische 

begeleiding en financiële middelen een belangrijke klacht van de sportorganisaties, waaraan 

de rijksoverheid in hun ogen te weinig deed. Ook de strikte overheidsregels voor shirt- en 

bordsponsoring waren de sportorganisaties een doorn in het oog. Deze gevoeligheden werden 

tijdens belangrijke sportwedstrijden vaak zichtbaar door de plaats die bewindslieden en 

ambtenaren innamen op de tribunes en door de geringe accreditatie die zij kregen tijdens de 

Olympische Spelen. Van der Reijden zag met gemengde gevoelens toe hoe de gemeente 

Amsterdam vanwege de kandidering voor de Spelen een zeer royale accreditatie kreeg tijdens 

de Olympische Spelen van 1984 te Los Angeles, “terwijl mijn ambtenaar Loek Jorritsma 

bijkans zijn huwelijk in de waagschaal moest stellen om een auto voor mij ter beschikking te 

krijgen.”
16

 In de loop van de jaren negentig verdwenen dit soort gevoeligheden. Terpstra en 

Vliegenthart konden in Atlanta en Sydney op ruime accreditaties rekenen en waren graag 

geziene gasten, omdat sportorganisaties en rijksoverheid meer dan voorheen zijn gaan 

beseffen dat zij voor het realiseren van hun deels overlappende, deels separate 

beleidsdoelstellingen elkaar nodig hebben. 

Ook op het gebied van de breedtesport speelden in de jaren tachtig verschillen van 

inzicht tussen de rijksoverheid en de sportorganisaties. De NSF bepleitte meer steun aan de 

sportverenigingen, die op gemeentelijk niveau geconfronteerd werden met flinke 

bezuinigingen en als gevolg daarvan stijgende huurtarieven. Maatregelen die het rijk kon 

nemen, waren een aanpassing van de onroerend goed-belasting op sportaccommodaties en van 

de heffing op vrijwilligersvergoedingen. Omgekeerd oefende het ministerie druk uit op de 

sportkoepels om de sportterreinen open te laten stellen voor de ongeorganiseerde 

sportbeoefenaar en meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld gehandicapten en allochtonen. 

De diverse partijen vonden elkaar echter steeds weer in een groot aantal 

gemeenschappelijke punten, waaronder de financiële gezondmaking van het betaald voetbal, 

de strijd tegen de bezuinigingen en de pogingen om de krasloterij in te voeren. Aangejaagd 
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door de PHLS resulteerde dit begin jaren negentig in een toenemend besef dat overheid en 

particulier initiatief niet zonder elkaar konden en bereid moesten zijn te onderzoeken op welke 

wijze ieder het beste aan hun gezamenlijke doel kon bijdragen. Meer dan voorheen sloegen 

rijk en particulier initiatief de handen ineen bij de vormgeving van het sportbeleid. Toen in de 

tweede helft van de jaren negentig ook de lokale en provinciale beleidsorganisaties zich bij het 

nationale beleidsoverleg aansloten, kwam tevens een einde aan wat Terpstra “de weinig 

constructieve animositeit tussen sportorganisaties en gemeentelijke en provinciale overheden” 

noemt.
17

 Zodoende vormde zich – in de woorden van Kramer, de huidige directeur 

Breedtesport van NOCςNSF en voormalig plaatsvervangend directeur van de directie Sport 

van het ministerie van VWS – een breed, gesloten front, waarmee de basis werd gelegd voor 

de succesvolle uitbouw van het rijkssportbeleid in de tweede helft van de jaren negentig.
18

 

 

 

De doorbraak van het rijkssportbeleid 

 

Voor de vorming van dit gesloten front was naast de PHLS nog een andere ontwikkeling van 

belang, die de verhouding tussen rijksoverheid en particulier initiatief sterk beïnvloedde. In 

1993 fuseerde het Nederlands Olympisch Comité met de Nederlandse Sport Federatie. De 

sportbonden konden zodoende vanuit één koepelorganisatie, NOCςNSF genaamd, de 

overheden, het bedrijfsleven en de media tegemoet treden. De eerste voorzitter van deze 

bundeling werd Huibregtsen, die in 1990 Idenburg als voorzitter van het NOC was opgevolgd. 

 Huibregtsen vervulde een niet te onderschatten rol in het ‘salonfähig’ maken van de 

sport. Hij was sterk overtuigd van de maatschappelijke betekenis van sport en van het belang 

om deze te expliciteren en articuleren. Op zijn initiatief gaven de sportkoepels - nog voor de 

fusie - opdracht aan een management consultancybureau om de maatschappelijke betekenis 

van sport in het algemeen en de topsport in het bijzonder in kaart te brengen. Het hieruit 

voortvloeiende rapport, getiteld Sport als inspiratiebron voor onze samenleving,
19

 bevatte 

geen grootse analyse, maar wel een gerichte boodschap, ingekleed in een aantal empirische 

observaties, citaten en one-liners. Eén van de conclusies van het rapport luidde dat de unieke 

mogelijkheden van sport beter benut moest worden door een gezamenlijke inspanning van 

sport, overheid, bedrijfsleven en media. De topsport werd hierbij op de voorgrond geplaatst 

als het vlaggenschip van de sport. 

 Nog belangrijker dan de inhoud van dit pamflet was dat Huibregtsen een stuurgroep 

samenstelde van maatschappelijke zwaargewichten, onder voorzitterschap van Wiegel, die de 

samenstelling en publicatie van het rapport begeleidde. Dat Huibregtsen juist Wiegel 

benaderde voor dit voorzitterschap was zeer spitsvondig. Wiegel kwam voor buitenstaanders 

uit onverdachte hoek; niemand associeerde hem direct met sport. En dat paste in de strategie 

van de sportorganisaties om niet alleen mensen binnen, maar vooral ook buiten de sportwereld 

aan te spreken. Via de stuurgroep werd een netwerk aangeboord dat voorheen voor de sport 

ontoegankelijk was geweest. 

 Een eerste resultaat hiervan was dat minister-president Lubbers bereid werd gevonden 

om het rapport over sport als inspiratiebron voor de samenleving in ontvangst te nemen. Deze 

aanpak genereerde veel publiciteit, met als gevolg dat de boodschap uit dit rapport in diverse 

media en later ook diverse gemeentelijke beleidsnota’s nagalmde. De reactie van de minister-

president was voor de sportorganisaties echter zeer teleurstellend. In de geest van de jaren 

tachtig merkte hij bij de in ontvangstname op dat het met de sport zo goed ging omdat de 

overheid zich er niet mee bemoeide. NRC Handelsblad-redacteur De Jonge schreef dat de 

georganiseerde sport “zelden zo gebruuskeerd” werd als bij deze gelegenheid. “In plaats van 
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het startsein te lossen voor een brede maatschappelijke ondersteuning van de sport, haakte hij 

[Lubbers] in het openbaar af. Hulde voor het boeiende initiatief, maar reken niet te veel op 

ons. En hij haastte zich weg.”
20

 

 Wijzen op de maatschappelijke betekenis van sport was onvoldoende, constateerde 

Huibregtsen dan ook op de Sportpersdag in september 1993. Deze betekenis moest via 

onderzoek en management by speech concreter zichtbaar worden gemaakt en nog beter 

worden onderbouwd. Met het oog daarop werd de Initiatiefgroep Sport en Samenleving 

opgericht. Hierin namen onder meer de voorzitters van VNOςNCW en de FNV, een 

burgemeester namens de VNG, een vertegenwoordiger van de NOS en de staatssecretaris van 

sportzaken zitting. Daarmee bracht de sport naast Huibregtsen publicitaire kanonnen als 

Peper, Rinnooy Kan, Stekelenburg en Van der Louw in stelling. Vanuit hun eigen zienswijze 

en belevingswereld bespraken zij in de (informele) initiatiefgroep de betekenis van sport voor 

werkgevers, werknemers, gemeenten en media. 

 Met de komst van het eerste rood-blauw-groene en dus als paars gedoopte kabinet, dat 

met een verfrissende ploeg en nieuw elan aantrad, leek deze campagne direct tot succes te 

leiden. Sport kwam in de naam van het ministerie te staan. Een andere primeur was dat sport 

werd genoemd in de eerste Troonrede die onder verantwoordelijkheid van minister-president 

Kok werd uitgesproken. “Paars-I was een sportief kabinet”, oordeelt Terpstra, die de 

portefeuille sport ging bekleden.
21

 

 Toch moest de sportsector niet te vroeg juichen. Ten eerste was de naamgeving van het 

nieuwe ministerie tot op zekere hoogte toeval. Ten tweede betekende de opname van de S in 

de naam van het departement nog niet dat het sportbeleid in de beleving van de ambtelijke top 

de brugfunctie overnam die het cultuurbeleid voordien vervulde. Toen De Boer afscheid nam 

als Secretaris-Generaal van het ministerie betreurde hij het verlies van cultuur als 

inspiratiebron voor Volksgezondheid en Welzijn, maar verzuimde hij volgens De Vries om de 

sport te noemen als een ander verbindend beleidsterrein tussen beide kolommen. Meer nog 

dan het cultuurbeleid immers overlapt het sportbeleid zowel het volksgezondheids- als 

welzijnsterrein. “Onze boodschap was”, zo stelt De Vries: “doe wat met sport, want het is een 

beleidsterrein waar je wat aan hebt. De sport kan een verbindende schakel zijn tussen 

volksgezondheid en welzijn, die in 1982 weliswaar bij elkaar zijn gevoegd, maar nooit 

volledig zijn geïntegreerd.”
22

 

 Ten derde voorzag het afgesloten regeerakkoord niet in extra gelden voor de sport. 

Integendeel, de eerste jaren onder het staatssecretariaat van Terpstra nam de sportbegroting af 

van f50 miljoen in 1994 tot f46 miljoen in 1997. In werkelijkheid vielen de bezuinigingen 

lager uit dan deze getallen suggereren. Volgens De Vries konden ze “in de plooien van de 

begroting worden opgevangen, zodat ze nominaal bijna waren weg te poetsen”. Bovendien 

kreeg Terpstra groen licht van Zalm om uit de onderbestedingen ƒ35 miljoen bij te storten in 

het Fonds voor de Topsporter. De Stichting de Nationale Sporttotalisator deed daar nog eens 

ƒ6 miljoen bovenop. 

 De storting in het Fonds voor de Topsporter vond plaats in de eerste maanden van 

‘paars-I’ en versterkte de verwachting dat het sportbeleid onder het nieuwe kabinet een impuls 

zou krijgen. Hetzelfde effect ging uit van de actie Jeugd in Beweging. Naar aanleiding van een 

rapport van de Raad voor het Jeugdbeleid en een gezamenlijk actieplan van sportkoepels, 

gemeenten, provincies en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding 

stelde Terpstra vanuit het ministerie van VWS vijf miljoen gulden ter beschikking aan een 

actie om jongeren te stimuleren blijvend aan sport- en bewegingsactiviteiten te laten 

deelnemen. Het ministerie van OCW voegde aan dit bedrag een bescheiden subsidie toe. En 

wat in deze fase wellicht nog belangrijker was: met haar enthousiasme voor de sport wist 
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Terpstra steun te verwerven voor een ommekeer in het rijkssportbeleid. Niet langer uitte de 

regering louter haar waardering voor de sportsector omdat deze zo goed voor zichzelf kon 

zorgen dankzij de inzet van honderdduizenden vrijwilligers. In de loop van het eerste paarse 

kabinet werd steeds duidelijker gearticuleerd dat het rijk de sportsector ook intensiever wilde 

ondersteunen vanwege het bredere maatschappelijke belang dat de sport vertegenwoordigt. 

Als het op management by speech aankwam, had Huibregtsen geen betere staatssecretaris 

kunnen wensen. 

 Natuurlijk hadden Huibregtsen als Terpstra het tij mee. De economische wind keerde 

zich in de loop van de jaren negentig ten goede, waardoor de sport en het sportbeleid in 

gunstig vaarwater kwamen te liggen. De sportparticipatie lag op een ongekend hoog niveau. 

De consumenten spendeerden meer geld dan ooit aan contributies, entrees, sportlessen en 

sportartikelen. Nederlanders boekten steeds meer topsportsuccessen, mede dankzij de 

ontwikkeling van een systematisch en samenhangend topsportbeleid en de grotere financiële 

mogelijkheden die de invoering van nieuwe kansspelen (Lucky 10 en de Krasloterij) schiep.
23

 

Het besef drong door dat topsport niet synoniem was aan het betaalde voetbal; een imago 

waartegen de directie Sport al te lang had moeten vechten.
24

 De sportevenementen kregen via 

de media bovendien steeds meer aandacht in het dagelijks leven. Door de opkomst van de 

commerciële televisie ontwikkelde zich een sterke concurrentiestrijd tussen de publieke en de 

nieuwe, commerciële omroepen om de uitzendrechten van de sport. Deze strijd leidde niet 

alleen tot een toename van het aantal uren sport op televisie. Ook werd hiervoor steeds meer 

geld betaald. Dat de voetbalwereld en een aantal grote bedrijven met de lancering van een 

gespecialiseerde sportzender (Sport 7) hun hand in 1996 overspeelden, deed niets af aan de 

algemene trend van een toenemend aantal zenduren tegen steeds hogere bedragen en steeds 

meer kijkers. Deze ontwikkelingen vormden een gunstig achtergronddecor voor wat 

Oldenboom “de maatschappelijke marketing van de sport” heeft genoemd. Daar kwam bij dat 

de sportorganisaties en de andere beleidsorganisaties elkaar de ruimte boden om te scoren. “In 

plaats van beiden achter de bal aan te rennen, maken de sector en de overheid één-tweetjes en 

scoren gezamenlijk.”
25

 

 Om de sport hoger op de politieke agenda te krijgen, koos de Initiatiefgroep Sport en 

Samenleving, waarvan ook Terpstra en Huibregtsen deel uitmaakten, voor een structurele 

aanpak. Ten eerste organiseerde deze groep tussen 1995 en 1998 een nationaal debat over de 

betekenis van sport voor een leefbare samenleving. Dit debat bestond uit zes symposia, waarin 

iedere keer een ander maatschappelijk effect van sport centraal stond: na het algemene 

openingsdebat werd ingezoomd op gezondheid & welzijn, participatie & integratie, vrije tijd 

& economie en werk & ruimte, om het debat aan de vooravond van de verkiezingen van 1998 

te besluiten met een forumdiscussie tussen de fractievoorzitters van de vijf grootste landelijke 

politieke partijen. Tijdens deze symposia spraken diverse kopstukken, onder wie Wallage, 

Peper, Opstelten, Vreeman en Stekelenburg, voor enkele honderden toehoorders, bestaande uit 

gemeentelijke ambtenaren, wethouders, Tweede Kamerleden, sportbondsbestuurders, 

journalisten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De meeste sprekers gingen in 

op de kansen die de sport biedt en de problemen die in de sport leven; veelal gepaard gaand 

met enige relativerende opmerkingen. 

 Een tweede strategie die de Initiatiefgroep Sport en Samenleving volgde, was het 

specificeren van de maatschappelijke plaats en betekenis van sport via onderzoek. In 1996 

volgden drie studies elkaar op. Eerst belichtten Van Bottenburg en Schuyt dit onderwerp 

vanuit sociologisch perspectief, resulterend in het rapport De maatschappelijke betekenis van 

sport.
26

 Vervolgens publiceerden Stam e.a. van de Stichting voor Economisch Onderzoek 

(SEO) een macro-economische analyse van de gezondheidseffecten van sport.
27

 En kort 
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daarop volgden Oldenboom e.a., eveneens vanuit SEO, met een studie naar de macro-

economische betekenis van sport.
28

 

 Tijdens de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 kreeg de Initiatiefgroep de 

toezegging van premier Kok om de eerstgenoemde studie in ontvangst te nemen. Zijn reactie 

op het rapport was een stuk positiever dan die van Lubbers vier jaar eerder. Kok zei toe dat de 

sport een rol van betekenis zou gaan spelen in het langere termijn-plan voor versterking van 

de economische en sociale infrastructuur, die indertijd als de ‘Agenda 2000+’ door het leven 

ging. Bovendien kondigde hij de totstandkoming van een integrale en interdepartementale 

sportnota aan. 

 Om die sportnota was al in het najaar van 1995 tijdens de behandeling van de 

Rijksbegroting 1996 van VWS door de Tweede Kamer gevraagd. “Constaterende dat sport 

unieke kansen biedt voor een evenwichtige ontwikkeling van de maatschappij” vroegen de 

Kamerleden Essers (VVD), Middel (PvdA) en Fermina (D66) in een motie “de Regering om 

een integrale interdepartementale sportnota”.
29

 Een jaar later lag de nota er, getiteld Wat sport 

beweegt. Contouren en speerpunten van het sportbeleid van de rijksoverheid. 

 Voor het eerst in de geschiedenis betrof het een kabinetsnota over sport. Daarmee gaf 

het kabinet aan dat sport tot de verantwoordelijkheid behoorde van de gehele rijksoverheid en 

niet alleen tot het domein van het ministerie van VWS. De eerdere departementale sportnota’s 

vielen altijd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de minister van VWS. Andere 

ministeries hoefden zich daaraan in beginsel weinig gelegen te laten liggen. Volgens Terpstra 

was dit van groot belang voor het rijkssportbeleid. “Iedereen in het kabinet vond sport wel 

interessant, maar als puntje bij paaltje kwam, bleef het toch te vrijblijvend”.
30

 Het was 

bovendien voor de directie Sport niet gemakkelijk om vaste voet te krijgen bij andere 

departementen. De kabinetsnota Wat sport beweegt moest daarin verandering aan brengen. De 

nota werd door alle ministers onderschreven en dat bracht verplichtingen met zich mee. 

 Het interdepartementale karakter kwam sterk tot uiting in de inhoud van de nota. Het 

optimaal benutten van de positieve maatschappelijke waarde van sport, met inachtneming van 

de intrinsieke waarde ervan, werd tot centrale doelstelling van het rijkssportbeleid verheven. 

Dit moest volgens de nota onder meer worden gerealiseerd “door het verbeteren van de 

samenhang van het (mede) op sportbetrekking hebbende beleid”. Om de mogelijkheden 

daartoe in kaart te brengen voerden ambtenaren van de directie Sport vele gesprekken met 

collega’s van andere departementen. Zij moesten tevens bevorderen dat men zich op andere 

departementen meer bewust werd van de mogelijkheden die de sport bood voor de realisatie 

van hun eigen beleidsdoelstellingen. ‘Sportinclusief denken’ noemde Terpstra dat. Het 

resultaat hiervan was een lange inventarisatie van de interdepartementale raakvlakken met 

sport en de uitwerking van tien prioritaire beleidsthema’s, waarin beleidsvoornemens werden 

geformuleerd op het gebied van sport en welzijn, volksgezondheid, werkgelegenheid, 

ruimtelijke ordening, milieu en internationale samenwerking. 

 De nota Wat sport beweegt heeft grote invloed gehad en oefent die nog altijd uit. De 

nota heeft aan de basis gestaan van diverse deelnota’s, waarin een verdere uitwerking is 

gegeven aan specifieke beleidsterreinen, zoals Goud voor groen (beleidskader sport en 

milieu), Sport en Ontwikkelingssamenwerking, Kansen voor topsport en Sport, bewegen en 

gezondheid. Meer in het algemeen heeft de nota geleid tot een grotere erkenning van de 

betekenis die sport heeft voor andere beleidsterreinen. Die erkenning heeft in belangrijke mate 

bijgedragen aan het besluit om het rijkssportbudget in het tweede kabinet-Kok te verdubbelen. 

 De kritiek die de sportorganisaties direct na de verschijning van de nota uitoefenden, 

kon op het departement op weinig weerklank en waardering rekenen. Volgens NOCωNSF 

maakte de nota de intrinsieke betekenis van sport ondergeschikt aan het instrumentele gebruik 
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ervan. Ook bekritiseerde de sportkoepel de nota omdat deze te weinig financiële toezeggingen 

en concrete maatregelen bevatte waarmee de problemen van de sportverenigingen konden 

worden aangepakt. De beleidsvoornemers waren te veel op andere terreinen en te weinig op de 

sport zelf gericht.
31

 Terpstra verzette zich hiertegen sterk: “Ik heb gezegd: jongens, you can’t 

have the cake and eat it too. Je kan niet zeggen: we willen dat de sport hoger op de politieke 

agenda komt en tegelijkertijd eisen dat de politiek zich er verder niet mee mag bemoeien.”
32

 

Zij had met de nota een andere doelstelling voor ogen dan NOCωNSF en dat verschil 

verklaarde voor een belangrijk deel de kritische receptie ervan. Zoals Terpstra in de 

aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer schreef, moest de nota in haar ogen 

een startpunt zijn “voor nieuwe allianties en het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen. 

Een nota derhalve met een sterk proceskarakter die er op gericht is een rol van betekenis te 

spelen op de agenda voor toekomstig landelijk sportbeleid.”
33

 De nota moest enthousiasmeren 

en entameren. Eerdere ambtelijke concept-versies van de nota die daaraan onvoldoende 

beantwoordden, konden steevast rekenen op kritische opmerkingen. “Te ambtelijk, 

afstandelijk”, was bijvoorbeeld in de kantlijn te lezen. Eén paragraaf vond ze te veel 

“geschreven vanuit ons eigen traditionele denken”, waaraan ze toevoegde: “Ook wij moeten 

om!! Uitdaging”. De slotparagraaf ging als uitsmijter vergezeld van de opmerking: “tikkie 

meer enthousiasme, dames, heren!”.
34

 

 Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 

1998 werden de effecten van de maatschappelijke marketing van de sport zichtbaar. Op 19 

januari van dat jaar vond onder auspiciën van de Initiatiefgroep Sport en Samenleving in de 

Haagse Diligentia het slotsymposium plaats van het nationaal debat over de relatie tussen 

sport en overheid. Onder de titel Kiezen voor een gezonde samenleving discussieerden eerst 

gemeentebestuurders en vervolgens de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen met 

elkaar over de bijdrage van de sport, met daaromheen bijdragen van Kastermans, Franssen, 

Opstelten, Huibregtsen en Terpstra. Tijdens het slotdebat opende Huibregtsen de 

forumdiscussie met de vijf Tweede Kamer-fractievoorzitters met een aantal suggesties voor 

het beleid van de centrale overheid. Onder het motto ‘meer investeren in sport betekent 

minder repareren aan de maatschappij’, bepleitte hij een substantiële toename van het 

rijksbudget. Die toename werd in de discussie onder leiding van Witteman ook toegezegd: 

Rosenmöller, De Graaf, Wallage en Bolkestein spraken alle van een verdubbeling van het 

budget van 50 naar 100 miljoen gulden. Alleen De Hoop Scheffer wilde geen bedrag noemen. 

 Voor de wegbereiders, Terpstra en Huibregtsen, was dit succes tevens ‘het laatste 

kunstje’ als staatssecretaris van sport en voorzitter van NOCωNSF. Terpstra keerde na de 

verkiezingen van mei 1998 niet in het nieuwe kabinet terug. Het staatssecretariaat van sport 

werd overgenomen door Vliegenthart van de PvdA, die met een nieuwe NOCωNSF-voorzitter 

te maken kreeg. Nauwelijks een maand na het luid bejubelde en voor een belangrijk deel aan 

hem toegeschreven resultaat van het slotsymposium volgde namelijk het dramatische vertrek 

van Huibregtsen uit de sport. 

 

 

Hoge verwachtingen 

 

Waar economische structuurversterking voorop stond in het eerste paarse kabinet (‘werk-

werk-werk’), ging de aandacht in het tweede paarse kabinet in sterkere mate uit naar een 

versterking van de sociale cohesie en sociale infrastructuur. Omdat de sport ook door het 

kabinet Kok-II werd gezien als een ‘sociaal bindmiddel bij uitstek’ was het niet meer dan 

logisch dat de in januari 1998 toegezegde verdubbeling tijdens de kabinetsformatie inderdaad 
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werd geëffectueerd, zij het uitgesmeerd over vier jaar via een trapsgewijze verhoging. 

 Vliegenthart kreeg als nieuwe staatssecretaris de taak de extra gelden op een zinvolle 

manier te besteden. In haar werkwijze en optreden verschilde zij sterk van haar voorgangster, 

maar terugblikkend mag worden gesteld dat beiden op het juiste moment op de juiste plaats 

zaten. Waar Terpstra kan worden gezien als één van de wegbereiders in de politieke erkenning 

van sport als beleidsterrein van de rijksoverheid, heeft Vliegenthart respect afgedwongen met 

de wijze waarop zij de extra gelden van het rijkssportbudget heeft ingezet. Met haar introverte 

optreden kostte het aanvankelijk enige tijd om erkenning te vinden in sportkringen – zo 

verschilde de wijze waarop NOCςNSF haar in 2002 in Salt Lake City tegemoet trad van de 

wijze waarop zij twee jaar eerder in Syndey werd benaderd
35

 – maar met haar drive, 

dossierkennis en politiek-strategische capaciteiten wist zij volgens haar ambtenaren een hoop 

vooruitgang en diepgang in het rijksportbeleid te brengen. Belangrijk was daarbij dat zij, zoals 

Kramer het uitdrukt, “niet in hokjes denkt”.
36

 Zo kwam onder haar leiding de eerste nota tot 

stand waarin sport, bewegen en gezondheid op natuurlijke wijze met elkaar werden verweven. 

En zo koos zij in haar Welzijnsnota voor een opzet die uitging van directie-doorkruisende 

programmalijnen. 

 Dezelfde integrale benadering werd gevraagd voor de aanwending van de extra gelden 

voor sport. Daarbij bouwde zij voort op enige ideeën uit het eerste kabinet-Kok. In de 

gesprekken die de beleidspartners in sinds 1996 met elkaar hadden gevoerd, was brede 

consensus ontstaan over de belangrijkste speerpunten: het topsportklimaat en de breedtesport 

op lokaal niveau. Bovendien was er min of meer overeenstemming over de verdeling van de 

extra gelden tussen topsport (25%) en breedtesport (75%). 

 De hoofdlijnen van het topsportbeleid werden in 1999 neergelegd in Kansen voor 

topsport. Deze nota – de eerste die de rijksoverheid over dit beleidsterrein publiceerde! – gaf 

uiting aan de overtuiging dat de topsport in het verleden als onderdeel van het rijksbeleid wel 

erg stiefmoederlijk was bedeeld. Het topsportbeleid ging gepaard met een accentverschuiving 

in de motieven van het rijkssportbeleid. Naast het vormings-, welzijns- en gezondheidsmotief 

kregen via het topsportbeleid ook economische belangen en het streven naar internationaal 

aanzien (‘Holland promotie’) meer nadruk. 

 Een belangrijk onderdeel van het topsportbeleid onder Vliegenthart was de invoering 

van een stipendium, ter verbetering van de individuele leefsituatie van een bepaalde groep 

(niet-vermogende) topsporters. In het verlengde hiervan maakte de directie Sport afspraken 

met de ministeries van Financiën en Sociale Zaken over de aanspraak van de topsporters op 

sociale verzekeringen en onkostenvergoedingen.
37

 De totstandkoming van deze regeling ging 

gepaard met langdurig en niet altijd even gemakkelijk overleg met andere ministeries en 

NOCςNSF, maar het resultaat stemde in brede kring tot tevredenheid. 

 Meer nog dan de topsport kreeg de breedtesport op lokaal niveau als knelpunt aandacht. 

Algemeen bestond de overtuiging dat de sport op lokaal niveau in de jaren tachtig en negentig 

een posterioriteit was geworden. De gemeentelijke bezuinigingen hadden een forse tol geëist, 

waardoor ook de mogelijkheden van de georganiseerde sport om een maatschappelijke functie 

te vervullen, zoals voor bewegingsstimulering en kinderopvang, werden beperkt. Om daarin 

verbetering aan te brengen, werd een Stimuleringsregeling Breedtesport ontworpen. 

 Tijdens de slotbijeenkomst van het nationaal debat over de relatie tussen sport en 

samenleving in januari 1998 had de voorzitter van de VNG, Ivo Opstelten, al op een 

dergelijke regeling gezinspeeld. Hij constateerde een duidelijke trendbreuk: “Sport is 

maatschappelijk zeer relevant en is een instrument geworden om maatschappelijke problemen 

te helpen oplossen.” Daarbij wees hij onder meer op de bijdrage van sport aan de integratie 

van bevolkingsgroepen, het jeugdbeleid, het bewegingsonderwijs en het Grote-Steden-beleid. 
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In het verlengde hiervan pleitte hij voor een stimuleringsbijdrage van het rijk aan de 

gemeenten, zodat er een vliegwiel in werking gezet kon worden. “De zichtbare trendbreuk kan 

mijns inziens door het rijk als volgt sterk worden gestimuleerd. Ontwikkel een 

stimuleringsregeling ten behoeve van gemeenten die gericht is op een structurele versterking 

van de lokale breedtesport en op de maatschappelijke rol die de lokale sport kan spelen.”
38

 

 Bijzonder aan de uiteindelijk ontworpen regeling is de vorm en inhoud ervan. De 

regeling geldt voor acht jaar en bepaalt dat gemeenten, provincies of sportbonden in die 

periode een rijksbijdrage kunnen ontvangen voor projecten die de lokale sportinfrastructuur 

versterken, mits zij minimaal 50% van de kosten zelf bijdragen en de projecten het perspectief 

op doorloop hebben nadat de rijkssubsidie ophoudt. Hoewel het een doeluitkering betreft, is 

de kracht van de regeling gelegen in de ruimte die zij biedt voor lokale invulling. Het gevolg 

is dat er op grote schaal van de regeling wordt gebruik gemaakt en dat gemeenten in het hele 

land nieuwe en extra investeringen zijn gaan doen in de lokale sportinfrastructuur. De 

voorwaarden die aan de regeling zijn verbonden, dragen ertoe bij dat deze investeringen niet 

alleen de sport ten goede komen, maar ook de samenwerking tussen sport en andere sectoren, 

zoals onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, bevorderen. Het succes van de 

Stimuleringsregeling Breedtesport is voor het ministerie van VWS in 2001 aanleiding geweest 

voor instelling van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk, die op dezelfde leest 

is geschoeid. 

 De druk om het sportbeleid verder uit te bouwen is hierdoor niet afgenomen. 

Integendeel, de behoefte van andere beleidsdirecties en departementen om de sport meer te 

benutten voor het verwezenlijken van eigen ambities neemt verder toe. Zo is een omvangrijk 

project gestart om de mogelijkheden van sportverenigingen na te gaan om in kinderopvang te 

voorzien. En zo zijn bestaan er vergevorderde plannen voor samenwerking tussen de 

ministeries van VWS en OCW om onderwijsinstellingen en sportverenigingen in sterkere 

mate op elkaar te betrekken. In het verlengde hiervan heeft NOCςNSF, geïnspireerd door de 

sportcultuur die men in Australië tijdens de Olympische Spelen van 2000 te Sydney aantrof, 

het Manifest Nederland Sportland gepubliceerd. In dit manifest wordt ook de rijksoverheid 

opgeroepen tot versterking van “vijf fundamenten in de Nederlandse sport”: sport en 

onderwijs, de sportvereniging, sport in het bedrijf, de topsport en de sportinfrastructuur (sport 

in de ruimtelijke infrastructuur). Als de voortekenen niet bedriegen, zijn daarmee ook de 

belangrijkste onderwerpen benoemd die in het sportbeleid tijdens de komende kabinetsperiode 

centraal zullen staan. 

 

 

Recapitulatie  

 

Tot halverwege de jaren negentig was het rijkssportbeleid het ondergeschoven kindje van het 

welzijnsbeleid. Meer dan ten aanzien van andere sectoren leefde bij politici de overtuiging dat 

de sportsector goed functioneerde omdat de overheid zich slechts in beperkte mate met deze 

sector bemoeide. De investeringen in de sport op rijksniveau bleven beperkt tot ongeveer 

vijftig miljoen gulden. De bezuinigingsrondes tastten dit sportbudget niet aan. De negatieve 

publiciteit die hiermee zou zijn gemoeid, stond in geen verhouding tot de baten die zij 

genereerden. 

 In de loop van de jaren negentig veranderde de houding van de rijksoverheid ten aanzien 

van sport, culminerend in een sterke jaarlijkse verhoging van het sportbudget vanaf 1998. Niet 

alleen groeide het besef dat de maatschappelijke betekenis van sport sterk was toegenomen. 
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Ook werd in toenemende mate gezocht naar manieren waarop de rijksoverheid deze betekenis 

kon versterken en benutten voor het nastreven van bredere maatschappelijke doeleinden. 

 Gezien vanuit het tijdsperspectief dat de voorlopers van het ministerie van VWS beslaat, 

kan deze toegenomen belangstelling voor het versterken en benutten van de maatschappelijke 

betekenis van sport vrij eenvoudig worden verklaard uit de ontwikkeling van de sportwereld 

zelf. In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw is de sport opgeschoven naar het 

centrum van de samenleving. Momenteel is één op de vier Nederlanders lid van een 

sportvereniging. Miljoenen anderen beoefenen sport in commercieel verband, zoals een 

fitnesscentrum, kartbaan of klimhal, of op ongebonden wijze, als hardloper, wandelaar of 

fietser. De belangstelling om naar sport te kijken is nog weer groter. Sportwedstrijden 

domineren jaarlijks de top tien van best bekeken televisieprogramma’s. Naar belangrijke 

voetbalwedstrijden van het Nederlands Elftal keken in de jaren negentig soms meer dan tien 

miljoen mensen tegelijk. Maar ook andere sportwedstrijden hebben een dominante positie 

gekregen in de media en beheersen bij tijd en wijle een deel van het publieke leven. De 

enorme groei van deze actieve en passieve sportparticipatie riep tamelijk vanzelfsprekend de 

vraag op naar de maatschappelijke impact en de betekenis ervan voor het rijksbeleid. 

 De plotse groei van het sportbudget vanaf 1998 laat evenwel zien dat hiermee slechts 

een deel van de verklaring is gegeven. De sterke consensus om meer in sport te investeren om 

zodoende in sterkere mate van haar maatschappelijke betekenis te profiteren, was ook het 

product van een weloverwogen strategie om de sport hoger op de politieke agenda te krijgen, 

waarin bepaalde personen een hoofdrol speelden, met het tandem Huibregsten-Terpstra 

voorop. Bij deze maatschappelijke marketing waren bewust en onbewust allerlei 

belangengroepen, ambtenaren, politici, wetenschappers en maatschappelijke zwaargewichten 

uit andere sectoren betrokken. 

 De argumenten die zij aanvoerden voor hogere investeringen in de sport waren om een 

aantal redenen moeilijk te pareren. Ten eerste was het rijkssportbudget lange tijd op een laag 

niveau gestabiliseerd, terwijl de maatschappelijke en economische impact van de sportsector 

explosief groeide. Ten tweede bood de instrumentalisering van de sport een nieuw perspectief, 

dat voor vrijwel ieder departement betekenis had. Ten derde moet de politieke betekenis van 

‘de belangrijkste bijzaak ter wereld’ niet worden onderschat. Er werden veel argumenten voor 

en maar weinig tegen een versterking en benutting van de maatschappelijke betekenis van 

sport gegeven. Door de enorme media-aandacht hebben ingrepen in de sport bovendien een 

sterk multiplier-effect. Waar bezuinigingen op sportgebied al snel tot een veelvoud aan 

negatieve publiciteit en maatschappelijke ergernis leiden, kunnen investeringen in de sport 

betrekkelijk eenvoudig resulteren in positieve aandacht. 

 Een gevolg hiervan is dat de sport niet of nauwelijks is verpolitiseerd. Of het nu ging 

om voetbalvandalisme, de sportboycot van Zuid Afrika, de vernieuwing van het loterijwezen, 

de subsidiëring van de sportorganisaties, het stipendium voor de topsporter of de 

kwaliteitsimpuls op gemeentelijk niveau, de politieke consensus was in vergelijking met 

heikele kwesties in andere sectoren zeer groot. Politieke twistpunten kwamen in de afgelopen 

decennia op sportgebied vrijwel niet voor. Heftige Kamerdebatten deden zich naar verhouding 

weinig voor. 

 Dit gebrek aan politiek debat is zowel de kracht als de zwakte geweest van het 

rijkssportbeleid. Enerzijds werd het rijkssportbeleid nooit echt door bezuinigingen bedreigd en 

is de groei van het sportbudget zonder veel discussie door alle politieke partijen aanvaard. 

Anderzijds groeide de sport nooit uit tot speerpunt van de politieke partijen, waardoor het 

moeilijk was en is om belangrijke vernieuwingen op de agenda te krijgen. De moeizame 
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pogingen om de begeleiding van sporters en ondersteuning van de sportvrijwilligers te 

professionaliseren getuigen hiervan. 

 Met of zonder debat: duidelijk is inmiddels wel dat de sport meer dan voorheen als een 

wezenlijk beleidsterrein van de rijksoverheid wordt gezien. Dat het sportbeleid ook in de 

toekomst onderdeel zal blijven van een departement waarvan het volksgezondheidsbeleid en 

welzijnsbeleid de pijlers vormen, is daarmee niet gezegd. Bij tijd en wijle wordt ter discussie 

gesteld of het sportbeleid zich niet eveneens goed laat combineren met het beleidsterrein van 

andere ministeries, zoals Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of Economische Zaken. 

Hoewel dit ongetwijfeld juist is, kan terugblikkend op de periode van 1965 tot 2002 worden 

geconcludeerd dat het sportbeleid bij het ministerie van VWS en zijn voorgangers altijd goed 

op zijn plaats is geweest. De relatie met eerst welzijn en later ook volksgezondheid is niet 

gekunsteld, maar vloeit logisch voort uit de belangrijkste maatschappelijke functies die aan 

sport worden toegedicht. Tegelijkertijd heeft het sportbeleid in verhouding tot deze grote 

beleidsterreinen altijd een zekere relatieve autonomie behouden. Het is nooit ingekapseld of 

opgeslokt door welzijn of volksgezondheid, maar altijd zowel een onderdeel als een 

buitenbeentje gebleven. Dit had als nadeel dat het sportbeleid in strategische debatten over de 

samenhang binnen en toekomst van het departement nog wel eens over het hoofd werd gezien, 

zoals in de jaren tachtig gebeurde. Daar stond als voordeel tegenover dat de directie Sport 

binnen het ministerie een vrijbuitersrol kon vervullen, wat het werken op deze afdeling 

volgens de betrokken ambtenaren extra schwung en charme gaf.
39

 Naarmate het sportbeleid in 

sterkere mate wordt gezien als een wezenlijk beleidsterrein en geïntegreerd raakt met andere 

beleidsterreinen, zal in beide aspecten verandering komen. Enerzijds zal de directie Sport 

minder als eilandje kunnen opereren. Anderzijds zal het minder snel door andere 

beleidsdirecties over het hoofd worden gezien en als restcategorie worden behandeld in de 

kabinetsformatie. 
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