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Inleiding 

Het SCP publiceerde 12 december de Rapportage sport 2018. De Rapportage sport verschijnt eens in 

de vier jaar. Onderzoekers van onder meer Mulier Instituut, SCP, CBS en RIVM hebben de belangrijkste 

sportgerelateerde trends en ontwikkelingen gebundeld. Bij deze een korte samenvatting.  

Samenvatting van inhoud 

Het SCP constateert in het rapport het volgende: 

 De cijfers over de ontwikkeling van sport in Nederland laten overwegend stabiliteit zien.

Wekelijkse sportdeelname (57% van de bevolking), clublidmaatschap (31%) en vrijwilligerswerk

in de sport (10%) zijn constant.

 De indicatoren geven een gemiddeld beeld voor de hele bevolking, over alle regio’s in

Nederland en alle sporttakken samen. Wanneer uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken

worden gemaakt, zijn er verschillen zichtbaar tussen groepen in sportgedrag of ruimtegebruik

als gevolg van sportdeelname.

 De bevolking als geheel groeit en verandert onder meer door migratie en vergrijzing. Hierdoor

veranderen wensen en voorkeuren voor sportbeoefening. Het rapport wijst op de uitdaging om

deze, deels nieuwe, groepen in beweging te krijgen en te houden. In sportbeoefening is ook in

toenemende mate behoefte aan flexibiliteit in tijdstip en plaats waarneembaar. Dat sporten

bijdraagt aan een gezonde leefstijl is eveneens van groot belang, gezondheid is voor negen op

tien mensen het belangrijkste motief om te sporten.

 In het Nationale Sportakkoord ligt de nadruk op lokaal sportbeleid en voorwaarden voor

sportbeoefening (accommodaties, organisatorische krachten, een veilig en plezierig

sportaanbod). Dit is een koerswijziging ten opzichte van voorgaand beleid, waarin veel

aandacht was voor de maatschappelijke waarde van sport. Het SCP geeft aan dat de waarde van

sport en bewegen voor de gezondheid sterk is, maar dat het lastig is aan te tonen in hoeverre

en onder welke condities sport bijdraagt aan cognitieve ontwikkeling of betere sociale

verhoudingen in de samenleving.
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 De motorische vaardigheden van kinderen lopen terug. In de buitenschoolse tijd wordt minder 

bewogen, en scholen maken eerder iets minder dan meer tijd vrij voor bewegingsonderwijs. In 

het Nationale Sportakkoord wordt ingezet op het keren van de teruggang in motorische 

vaardigheden en fitheid.  

 Ook is gekeken naar de ontwikkeling in bodemgebruik voor sport ten opzichte van de 

bevolkingsgroei. De provincie Utrecht is de enige provincie waar de bevolking sterker is 

gegroeid dan het aantal hectaren sportterrein. Hiermee lijkt de druk op de sportruimte in de 

provincie toe te nemen. 

Relevantie voor Utrecht/Relatie met Utrechtse onderzoeken 

 Het SCP behandelt in deze rapportage verder geen specifieke gegevens voor de stad Utrecht, 

behalve bezoekerscijfers van sportevenementen. De start van de Tour de France in Utrecht in 

2015 heeft de meeste bezoekers getrokken (naar schatting 970.000 bezoeken). 

 Het beeld dat geschetst wordt over de stabiliteit in sportontwikkeling is herkenbaar voor 

Utrecht. Dit geldt ook voor het aandeel vrijwilligers in sport. MO Sport herkent het beeld van 

de toenemende druk op de sportruimte. 

 Verdere verdieping neemt IB Onderzoek mee in de Utrecht Monitor 2019. 

Link 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Rapportage_sport_2018 
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