De ondernemende sport ziet kansen voor een fittere en weerbaardere bevolking
Input Platform Ondernemende Sportaanbieders voor het WGO sportbeleid op 2 december 2021
Wijdewormer, 26 november 2021
Geachte commissie Sport van de Tweede Kamer,
Bij deze verzoeken wij u kennis te nemen van onze input voor uw belangrijke WGO Sportbeleid op 2
december en deze mee te nemen in het debat.
Als relatieve nieuwkomer heeft ons Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) een flinke groei
doorgemaakt en inmiddels vertegenwoordigen wij 17 takken van amateursport via aangesloten
brancheorganisaties waar nu al ruim 6.000 van de ca 12.000 ondernemende sportaanbieders lid van
zijn. Het belang van deze sportaanbieders en hun ca 120.000 medewerkers: daar draait het bij het POS
om. Samen zetten we jaarlijks ca. 6,8 miljoen sporters in beweging en verbinden hen maatschappelijk:
sportief en sociaal. Daarmee zijn we, zonder dat wij dat vooraf wisten, de grootste sportaanbieder van
het land.
Wij zijn verheugd te lezen in de kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis “In lijn met de aanbevelingen
van de NLsportraad wil ik partijen als de POS en de BSNC nog nadrukkelijker als gesprekspartner
positioneren.” POS wil deze rol als gesprekspartner graag vervullen.
De pandemie heeft een forse wissel getrokken op de sportinfrastructuur van de ondernemende
sportaanbieders. Hypotheken zijn verhoogd, leningen afgesloten, pensioenen aangesproken om
overeind te blijven. Het Mulier Instituut bevestigt in haar “Monitor Sport en Corona III” dat de
grootste financiële schade in de sport bij de ondernemers zit. Van de 1,8 miljard omzetderving valt 1,4
miljard bij de ondernemende sportaanbieders*. De ondernemende amateursport draait gemiddeld op
83% van de omzet van 2019. Gezien de businesscase en veelal geringe marge betekent het dat deze
ondernemers nog steeds en daarmee al 20 maanden rode cijfers draaien. Al met al: de rek is eruit bij
het ondernemende deel van de sportinfrastructuur.
Het behoeft inmiddels geen betoog dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage levert aan de
fitheid en weerbaarheid van onze bevolking en daarmee is ook onze infrastructuur een belangrijk
onderdeel van de oplossing ter bestrijding van de effecten van het coronavirus.
Graag zouden wij u voor het debat een aantal zaken mee willen geven. De ondernemende sport wil
graag met alle stakeholders in de sport gaan samenwerken om de sport- en beweegambitie te gaan
realiseren.
Hiervoor denken wij dat een aantal stappen nodig is:

*Monitor Sport en corona III, Mulier Instituut
Platform
Ondernemende Sportaanbieders
Zuiderweg 68a
1456 NH Wijdewormer
Tel 020 - 33061034

1. Ga aan de slag met de adviezen van de NLsportraad en betrek de ondernemende
sportaanbieders hierbij
a. Verkenning sportwet
POS heeft een belang in de eventuele totstandkoming van een Sportwet en blijft dan ook graag
betrokken bij verkenningen hiervoor. Het betrekken van de ondernemende sportaanbieders om zo tot
een beter ondernemersklimaat te komen in een gelijk speelveld levert naar onze mening de grootste
kans op een groei van de sportparticipatie
b. Fysieke infrastructuur van de sport op orde
Om meer mensen te laten bewegen betekent ook dat er meer en passend sportaanbod moet komen
zoals de NLsportraad adviseert. Ondernemers zijn graag betrokken bij de totstandkoming van dat
sportaanbod, ook in de wijk, zoals zij nu al dagelijks bewijzen door sportdeelname te laten groeien
door in te spelen op de veranderende behoefte van de sporters. We zien echter wel problemen met
de financiering van nieuwe initiatieven doordat banken regelmatig de financiering niet willen dragen.
Het zou helpen als de overheid zich garant zou willen stellen of borg willen staan zoals dat wel bij
verenigingen mogelijk is.
Gelijk speelveld “De NLsportraad adviseert de rijksoverheid om te bezien hoe een zodanig speelveld
kan worden gecreëerd dat zowel ondernemers, verenigingen als gemeenten in staat worden gesteld
om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen aan een divers sportpalet, waarbij optimaal gebruik
wordt gemaakt van publieke én private voorzieningen.”
POS vraagt aandacht voor en invulling van dit advies van de NLsportraad door stappen te zetten naar
een gelijke behandeling van alle typen sportaanbieders. Dit kan onder andere door garantstelling door
de overheid voor nieuw te financieren sportaccommodaties beschikbaar te stellen.
c. Professionaliseer de sport
De NLsportraad adviseert om te investeren in de opleidingen van medewerkers in de sport. De
ondernemende sport werkt over het algemeen al met goed opgeleide professionals die sporters
begeleiden. Wel ziet het POS de mogelijkheid om zowel onderwijs als de zorg te ontlasten door een
grotere rol te gaan vervullen voor de sport in deze sectoren. Zowel de zorg als het onderwijs hebben
deels andere opleidingseisen hiervoor. Het POS zou graag het opleidingsniveau van de ondernemende
sportaanbieders en hun medewerkers in lijn willen brengen met de eisen vanuit het onderwijs en de
zorg.
POS vraagt aandacht voor en financiële ondersteuning voor het in lijn brengen van het
opleidingsniveau van de ondernemende sportaanbieders en hun medewerkers met de eisen vanuit het
onderwijs en de zorg.
Goed opgeleide mensen kunnen sporters beter begeleiden. Het POS is graag betrokken bij de
totstandkoming van een Human Capital Agenda voor de sport. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de
sportbranche voldoende omzet maakt om deze mensen te kunnen betalen om zo een aantrekkelijke
werkgever te kunnen zijn. Het beeld dat sport 200,- euro per jaar mag kosten maakt dit lastig. Sporten
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is veel meer waard en kost veel meer om te organiseren, zeker met goed opgeleide begeleiders. Denk
hierbij aan financieringsstromen die meer via de sporter lopen dan top down. Voorbeelden zijn een
Sport WKR, zoals deze al geldt voor ambtenaren, het fiscaal aftrekbaar maken van een
sportabonnement of lidmaatschap of andere financiële prikkels om mensen te verleiden te gaan
sporten.
Dit geldt ook voor het kansarme(re) deel van de bevolking.
POS vraagt het kabinet de mogelijkheden van het toepassen van financiële prikkels voor
sportparticipatie te onderzoeken.
d. Brancheontwikkeling
Van een versnipperde branche naar een sportbranche die gezamenlijk optrekt en een visie en agenda
opstelt voor de sportontwikkeling. De NLsportraad adviseert tot een sportkoepel te komen waar de
gehele sport in is vertegenwoordigd. Waar een visie en sportagenda voor de gehele sport door wordt
opgesteld. POS is hier een groot voorstander van. POS heeft inmiddels samen met NOC*NSF het
initiatief genomen en een start gemaakt met een Sectoroverleg sport. Het zou goed zijn als dit
initiatief structurele ondersteuning krijgt vanuit de overheid.
POS vraagt opvolging van het advies van de NLsportraad om financiële middelen beschikbaar te stellen
voor de vorming van een sectoroverleg.
e. Naar een sport- en beweegbranche
POS is graag betrokken bij de uitvoering van het advies om het sportaanbod te innoveren en
sportaanbod te creëren voor niet-sporters, waaronder kwetsbare groepen.
In dit kader vraagt POS aandacht voor de mogelijkheid van medefinanciering van sport voor kwetsbare
groepen in de samenleving. Het percentage van laag opgeleide sporters is relatief hoog bij
ondernemende sportaanbieders volgens metingen van het RIVM en dit biedt kansen en dit vraagt
(financiële) impulsen.
POS vraagt aandacht voor onderzoek naar andere manieren om sporten met financiële prikkels
aantrekkelijk te maken, onder c. professionalisering van de sport.
f.

Samenwerken voor een vitale samenleving

POS raakt graag betrokken bij de invulling van de samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen
en de sport. Ondernemende sportaanbieders kunnen een goede rol vervullen in dit kader. Denk hierbij
aan onderzoek waar de obstakels zitten om de ondernemende sport breder in te zetten om scholieren
een passend sportaanbod via school te bieden. Laten we kijken waar juridische en financiële obstakels
zitten die te slechten zijn. Dit sluit aan bij c. professionalisering van de sport.
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2. Compensatie amateursport
Op het moment van dit schrijven lijkt de Nederlandse samenleving voor verscherping van de
maatregelen te staan nu het aantal besmettingen blijft oplopen. Het grootste deel van de
ondernemende sportbranche is nog bij lange na niet hersteld van de eerdere maatregelen en draait
op ongeveer 83% van de omzet van 2019. De huidige invoering van de CTB-check heeft gezorgd voor
een verdere achteruitgang van een extra ca 10% in omzet. Deze en verdere maatregelen trekken een
zware wissel op het voortbestaan van de ondernemende sportbranche. De ondernemende
sportaanbieders vragen dan ook aansluiting bij de sectorspecifieke compensatie voor de sport.
POS vraagt een gelijke behandeling bij sectorspecifieke compensatiemaatregelen voor de sport om ook
het ondernemende gedeelte net als het verenigingsgedeelte overeind te houden.
3. Naar een veilige en integere sportbranche
Een zeer actueel onderwerp dat aandacht behoeft, ook in de ondernemende sportbranche: een
veilige en integere sport. De verenigingssport wordt al jaren via landelijke programma’s gefinancierd
om belangrijke stappen te zetten naar een veilige sportomgeving. Programma’s als Veilig Sportklimaat
maar ook het kosteloos kunnen aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een veilige
sportomgeving is in de ondernemende sport ook een belangrijk onderwerp.
Doordat de ondernemende sport anders gestructureerd is zal hier deels het wiel opnieuw
uitgevonden moeten worden. POS wil graag met steun van de overheid een programma gaan uitrollen
voor melding en preventie waaronder de VOG-regeling.
POS vraagt financiële ondersteuning voor een programma voor een veilige ondernemende
sportbranche en het gratis aanvragen van een VOG voor begeleiding bij de ondernemende sport.
4. Stijgende energiekosten
De ondernemende sportbranche maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen van de gasprijzen.
De volatiliteit van de gasmarkt maakt de exploitatie van de amateursport bijzonder kwetsbaar. Zoals
eerder beschreven is de financiële rek er door de corona-maatregelen uit bij vele ondernemers in de
sport. Dit geldt voor alle ondernemers in de sport. IJsbanen en zwembaden zijn nog kwetsbaarder
voor stijgende energieprijzen.
POS verzoekt in gesprek te kunnen gaan om de mogelijkheden van een compensatie voor stijgende
energiekosten te bespreken.
5. Ondersteuning opzetten structuur ondernemende sportbranche
POS staat op het punt geformaliseerd te worden. We zijn verheugd te vernemen in de kamerbrief van
staatssecretaris Blokhuis van 25 november “In het kader van de opvolging van het advies van de
NLsportraad om de branchevertegenwoordiging te versterken, ben ik in gesprek met het Platform
Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de Brancheorganisatie Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) over
de professionalisering van hun respectievelijke organisaties. Die slag is van belang voor het verder
brengen van de ambities van het sport- en beweegbeleid.” POS is klaar voor verdere
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professionalisering van de organisatie en zet de gesprekken met het ministerie van VWS hierover
graag voort. Door een sterkere structuur te bouwen van brancheorganisaties in de sport met het POS
als koepel kunnen slagen gemaakt worden in samenwerking met de overheid en brancheontwikkeling
om samen beter aan de ambities op sport- en beweegbeleid te kunnen werken.
De meeste brancheorganisaties die aangesloten zijn bij POS kunnen ondersteuning gebruiken. Een
sterk en goed georganiseerde koepel kan dit gaan organiseren en kan de verbinding vormen tussen de
ondernemende sport en de overheid. POS vraagt de overheid de bouw van deze structuur financieel
te ondersteunen.
POS vraagt de overheid om een startsubsidie om POS in de komende jaren op te bouwen en van een
werkorganisatie te voorzien.
Mocht u in gesprek willen gaan over hetgeen in dit position paper is opgesteld:
Lodewijk Klootwijk 06-19616624, LK@ondernemendesportaanbieders.nl.
Met hartelijke groet,
Platform Ondernemende Sportaanbieders

Haike Blaauw

Patrick Rijnbeek
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