
in opdracht van: 2022De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Knelpuntenkaart sportstelsel

Over deze kaart
Het ministerie van VWS betrekt een brede groep betrokkenen bij het nadenken over het sportstelsel van de toekomst. Twintig deskundigen uit en rondom de sport hebben nagedacht  

over de belangrijkste knelpunten in de huidige situatie. Deze zijn op deze kaart te vinden. De kaart is niet gericht op een definitief en volledig overzicht van knelpunten, maar biedt input voor 
de werkconferentie ‘Sportstelsel van de toekomst’ op 30 maart 2022. Een uitgebreide versie is te vinden op www.werkconferentiesportstelselvandetoekomst.evenementenbureauvws.nl.  

De kaart is gemaakt door De Argumentenfabriek, met dank aan alle deskundigen voor hun inbreng. 
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De kwaliteit van sportbegeleiding door (betaalde en onbetaalde) medewerkers is onvoldoende geregeld

Er ontbreken algemene kwaliteitseisen voor iedereen die sporters begeleidt.
Continuïteit en kwaliteit van (betaalde en onbetaalde) medewerkers is niet geregeld.

De sportsector doet onvoldoende onderzoek en gebruikt opgedane kennis niet structureel

Structureel onderzoek naar de meerwaarde van sport(interventies) en implementatie hiervan ontbreekt.
De opbouw en verspreiding van kennis over sport is niet structureel waardoor er geen onderbouwd kwaliteitsbeleid is.

Structurele aanpak en financiering van preventie in de sport ontbreekt

Aandacht voor en financiering van veiligheid in de sport is incidentgedreven.
Preventieve veiligheidsmaatregelen en uitvoering hiervan in de sport zijn veelal onder de maat.
Veel sporters vallen niet onder een (wettelijk) kader met voorlichting en informatie over veiligheid.

Kennis over en aandacht voor fysiek en mentaal veilig sporten is onvoldoende geborgd

Beoefenaars, begeleiders en zorgverleners hebben onvoldoende kennis over blessurevrij sporten.
Nadruk op prestaties kan de (mentale en fysieke) veiligheid van sporters bedreigen.
In en rond de sport is het naleven van sociale normen lastig.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid en handhaving van de regels is niet helder geregeld

Verantwoordelijkheid voor veiligheid en normhandhaving binnen en rond sport is niet altijd duidelijk.
Het is binnen en buiten de sportsector onvoldoende duidelijk of tuchtrechtregels van sportbonden effectief zijn.
De sportsector focust bij veiligheid teveel op regels in plaats van op omgangscultuur.

Een deel van de Nederlanders heeft geen of onvoldoende toegang tot sport

Iedere gemeente bepaalt zelf het sportbeleid waardoor niet iedereen gelijke toegang tot sportbeoefening heeft.
De toegankelijkheid van het sportaanbod schiet voor een deel van de potentiële sporters tekort.
Burgers zijn nauwelijks betrokken bij sportbeleidsvorming op lokaal niveau waardoor het aanbod niet aansluit bij hun wensen.
Voor een deel van potentiële sporters is sportaanbod niet toegankelijk door het niet aansluiten op wensen en financiële mogelijkheden.

Een deel van de Nederlanders sport en beweegt te weinig

Het is complex om mensen die te weinig bewegen aan het sporten en bewegen te krijgen.
Sporten en bewegen heeft weinig prioriteit, zoals bij werkgevers, scholen of bij de inrichting van de openbare ruimte.
De sportsector heeft weinig oog voor diversiteit en inclusie waardoor sommige groepen buiten beeld zijn.
Sportorganisaties zijn vooral gericht op mensen die al sporten en niet op nieuwe sporters.

Zowel maatschappelijke ontwikkelingen als sporters vragen veel van denken en handelen van sportorganisaties

Marktwerking in de sportsector zet aandacht van sportorganisaties voor veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid onder druk.
Sportorganisaties zijn beperkt in staat om te gaan met maatschappelijke veranderingen en gedrag van (potentiële) sporters.
Bestuurders van sportorganisaties hebben veel op hun bord en kunnen niet alles de benodigde aandacht geven.

Samenwerking tussen sportorganisaties en andere (overheids)organisaties is stroef en kansen worden gemist

Belanghebbenden werken onvoldoende samen bij gebrek aan een gedeelde visie op de rol van sport in de samenleving.
De sportsector heeft geen gemeenschappelijke doelen met duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.
De sportsector en het sociaal domein werken onvoldoende samen aan het belang van sport.
Sportorganisaties delen onderling weinig kennis doordat zij verschillend zijn gefinancierd en georganiseerd.

Sportorganisaties hebben onvoldoende aandacht voor het beschikbare talent

Sportorganisaties herkennen onvoldoende het beschikbare sport-en bestuurstalent onder hun leden.
Sportorganisaties zijn weinig bezig met het aanspreken van nieuwe doelgroepen om meer inclusief te zijn.

Wat zijn  
de belangrijkste  

knelpunten waarmee we 
rekening moeten houden  
bij het nadenken over het 

sportstelsel van de 
toekomst?

https://werkconferentiesportstelselvandetoekomst.evenementenbureauvws.nl/knelpuntenkaart/

