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Programma’s in de sport              

Thema event: Super lange termijn programma’s in 
de sport
Met de Olympische Spelen in Londen in het vooruitzicht 
stond het Thema Event op 21 mei 2012 in het 
teken van de sport. Wat komt er eigenlijk kijken bij super 
lange termijn programma’s in de sport?
Management in Motion is hoofdsponsor van Pelle 
Rietveld, topsporter en tienkamper met Olympische 
ambities. Hij is de afgelopen jaren zijn eigen 
voorbereidingsprogramma naar Londen 2012 aan het 
uitvoeren. Met de Olympische Spelen in aantocht heeft hij
…

Meer samenwerking en partnerschap voor 

een vraaggericht sport- en beweegaanbod

De afgelopen jaren zijn in de programma’s 

Meedoen alle jeugd door Sport (hierna: 

MAJdS), sportmogelijkheden (hierna: 

Proeftuinen) en Nationaal Actieplan Sport 

en Bewegen (hierna: NASB)….

…

Sport is een integraal onderzoeksprogramma
dat richt zich op:
1. Presteren, gericht op het optimaliseren van 
(top)sportprestaties en bevorderen van innovaties 
(aandachtsgebieden: adaptatie en herstel; motorisch 
leren; weerstand; monitoring en feedback);
2. Meedoen, gericht op sportparticipatie, en de 
betekenis daarvan voor de samenleving 
(aandachtsgebieden: participeren in sport; sport, cultuur 
en identiteit; maatschappelijke betekenis van sport);



Programma’s in de sport

• Steeds meer sturen op maatschappelijke effecten i.pv. korte termijn 
resultaten (JOGG)
• Vaak op snijvlak (en spanningsveld) Ministerie VWS, sportkoepel 
NOC*NSF en sportbonden 
• Functioneel gedrag in (top)sport, kan dysfunctioneel zijn bij het 
managen van programma’s:

• ‘win – loose’ versus ‘win – win’
• ‘ik ben belangrijker’ versus ‘we zijn een belang rijker’• ‘ik ben belangrijker’ versus ‘we zijn een belang rijker’
• ‘korte termijn actie’ versus ‘lange termijn perspectief’ 
• …

• Marathonlopers en programmamanagers 
• ‘in de vooruitstand en snelheid maken’ versus ’stilstand is 
vooruitgang en temporiseren’ 
• ‘in de spotlights’ en ‘the winner takes it all’ versus ‘acteren achter de 
schermen’
• …
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Je gaat het pas zien als je het 
door hebt
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De ‘winnende meter’; Perspectief voor 
succesvolle programma’s



Vitaal Nederland

+10% sportparticipatie
Meer mensen sporten vaker, actiever en over langere periode in het leven
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Aanleiding Veilig Sportklimaat
• verruwing en verharding

• Irritatie en excessen

• gaat niet vanzelf over

• vervolg op Sportiviteit en Respect en ...

• Masterplan Arbitrage• Masterplan Arbitrage

• Sportagenda 2013 - 2016



Actieplan Veilig Sportklimaat Minister VWS

• € 38,5 mln.

• Substantieel deel VWS begroting

• 5 jaar (2012 – 2016) in jaarlijkse tranches

• Doelgroep alle 74 bij NOC*NSF aangesloten Sportbonden• Doelgroep alle 74 bij NOC*NSF aangesloten Sportbonden

• Inzet ambassadeurs



Ambassadeurs VSK



Veilig , Veilig , Veilig



Wat verstaan we onder VSK? 

Niet (alleen) de excessen..

..maar juist de alledaagse voorbeelden    

op en rond de verenigingen..

..die het plezier en de veilige sportbeleving beïnvloeden.



Naar een veiliger sportklimaat 

In de sport dien je je veilig te voelen en moet je jezelf kunnen zijn!

Sportief gedrag stimuleren � Mensen bewust maken van hun eigen gedrag en

het bespreekbaar maken; 

vergroten van kennis en vaardigheden van 

bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, 

scheidrechters en officials 

Ongewenst gedrag aanpakken � Aanpak excessen en verbeteren tuchtrecht 



Tien doelen Veilig Sportklimaat 
2016

1. 7.500 verenigingsbesturen maken zich hard voor het thema Sportiviteit & 
Respect in hun sport

2. 25.000 trainers, coaches en jeugdleiders zijn opgeleid op het gebied van 
sociaal pedagogische vaardigheden, en kunnen beter omgaan met 
ongewenst gedragongewenst gedrag

3. 5.000 sportverenigingen hebben een traject doorlopen ter verbetering 
van hun sociaal pedagogisch klimaat

4. 5.000 sportverenigingen communiceren expliciet met sporters en ouders 
over gewenst gedrag op en rond het veld

5. Alle risicovolle sportverenigingen worden succesvol begeleid



6. Topsporters, inclusief nationale teams, zetten zich in als ambassadeur

7. Spelregels die een positieve invloed op het spel hebben zullen breed 
worden uitgedragen

8. Sportbrede aanpak van excessen in de sport, in samenwerking met 
politie/justitie

9. Effectief tuchtrecht van goede kwaliteit voor elke sportbond9. Effectief tuchtrecht van goede kwaliteit voor elke sportbond

10.Voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter, speciaal getraind in 
weerbaarheid



Borging plaatje met infuus



Uitvoering jaarprogramma

• Activiteitenoverzicht (jaarlijks) van de Programma organisatie

• Offertes van Bonden

• Toekenning opdrachten aan Bonden door bestuur NOC*NSF

• Uitvoering  door Bonden en Programmaorganisatie

• Inhoudelijke verantwoording aan NOC*NSF resp. Ministerie VWS

• Financiële verantwoording aan NOC*NSF resp. Ministerie VWS



Het programma kent de volgende 

deelprogramma’s:
Preventief: 

1. Bewustwording en communicatie

2. Verenigingen en bestuurders

3. Trainers, coaches en begeleiders

4 Scheidsrechters/officials

Repressief:

5. Aanpak van excessen

6. Effectief tuchtrecht
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• VSK is een subsidie infuus voor de Bonden waarmee zij hun financiën in de zwarte cijfers 

houden; VSK is symptoombestrijding in plaats van fundamentele verandering.

• De programma organisatie NOC*NSF/KNVB/KNHB is in de praktijk een 

uitvoeringsorganisatie van het Ministerie VWS (met nieuwe doelen afhankelijk van de waan 

van de dag).

Stellingen

• De inzet van tien rolmodel profvoetballers is effectiever dan 5 jaar programma Veilig 

Sportklimaat. 

• VSK is geen programma maar een denkwijze: het gaat om bewustwording en bespreekbaar 

maken van gedrag.

• All pigs are equal but some pigs (NOC*NSF and VWS) are more equal than others (74 

sportbonden)



Raad gevraagd

1) Veilig sportklimaat is een programma met beperkte middelen en 
kan max 20% van de sportverenigingen van alle bonden bereiken. 

•Welke keuzen moeten gemaakt worden voor een succesvol vervolg 
na afloop van het programma?   

2) Veilig sportklimaat is geen programma maar een denkwijze die om 
permanent e aandacht vraagt.

•Welke resultaten moet het programma opleveren om de borging van 
die denkwijze te continueren na 2016?


