
[informatie bij uitnodiging voor deelname aan workshop] 

WORKSHOP SPORT TOEKOMST VERKENNING 

Perspectieven op sport en bewegen 
Van tien brillen naar een handvol perspectieven 

Dinsdag 8 maart, 12:15-16:45 uur, Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 3-13, 3527 VX Utrecht 

 

De (sport)wereld is in beweging. Om te weten te komen waar de maatschappelijke opgaven voor “de 

sport” voor de komende jaren liggen, verkennen we de toekomst van de sport. Dit doen we door te 

kijken we naar het heden en verleden in de sport en naar de impact van verschillende 

maatschappelijke ontwikkelingen en trends die erop van invloed zijn. Tijdens de workshop van 8 

maart gaan we beginnen met de perspectieven op sport. Hoe ziet de toekomst van de sport eruit in 

de verschillende toekomstscenario’s op basis van deze perspectieven. Later dit jaar gaan we deze 

perspectieven met elkaar confronteren: tot welke kansen en keuzes leidt dit voor het sportbeleid?  

In het gehele proces van de Sport Toekomst Verkenning werken we samen met experts en 

stakeholders vanuit de sport en delen we kennis, ervaringen en verwachtingen. De Sport Toekomst 

Verkenning (STV) is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport is opdrachtgever van de STV. 

 

Opbouw van de Sport Toekomst Verkenning: 

1. Heden en verleden 

2. Trends in de toekomst 

3. Perspectieven op sport en bewegen 

4. Kansen en keuzes voor het sportbeleid 

 

1. Heden en verleden 

Aan de basis van de Sport Toekomst Verkenning (STV) staat de Rapportage Sport 2014. In dit rapport 

ligt de focus op de ontwikkeling van de sport sinds 2000 tot nu. De ruim twintig kernindicatoren van 

het sportbeleid die in de Rapportage sport 2014 zijn onderscheiden, vormen de basis voor de STV. Dit 

garandeert dat de belangrijkste terreinen binnen de sport in Nederland zijn gewaarborgd. 

2. Trends in de toekomst 

In 2015 hebben we voor de 20 kernindicatoren de verwachte trend naar de toekomst kwalitatief 

onderbouwd op basis van: 

 de data uit het heden en verleden uit de Rapportage Sport 

 de drijvende krachten van sport en bewegen. RIVM en SCP hebben op basis van 

literatuurstudie een inventarisatie gemaakt van de drijvende krachten die mogelijk een rol 

spelen in de toekomst van sport en bewegen. Bij drijvende krachten wordt gedacht aan 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Rapportage_Sport_2014
http://www.kernindicatorensportenbewegen.nl/


demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en 

politiek/juridische factoren. 

 kennis en expertise van 50 experts in het werkgebied van de sport 

Daarnaast hebben we bij deze experts veel verschillende visies op sport en bewegen opgehaald. Deze 

visies, de zogenaamde brillen,  vormen de input van de Perspectieven-workshop op 8 maart. 

3. Perspectieven op sport en bewegen 

Dit jaar gaan we samen met 50 deelnemers in drie workshops verschillende perspectieven op sport 

en bewegen vormgeven en uitwerken.  

In de eerste workshop op 8 maart presenteren we u 

verschillende brillen op de toekomst van sport en 

bewegen. Via verschillende methoden krijgt u de 

mogelijkheid om uw input en aanvullingen te geven en te 

delen met de andere deelnemers. Tijdens de workshop 

dagen we u uit verschillende brillen op te zetten en te 

kijken naar het beeld dat dat oplevert.  

Vervolgens gaan we de brillen samen clusteren tot een 

handvol perspectieven. In de tweede en derde workshop 

werken we deze eerste aanzet naar perspectieven verder 

uit tot toekomstscenario’s op de sport. 

4. Kansen en keuzes voor het sportbeleid 

In het najaar staat het onderdeel Kansen en keuzes op de agenda. Hierin gaan we samen met experts 

de perspectieven met elkaar confronteren. Waar liggen kansen voor het sportbeleid en waar moeten 

er keuzes gemaakt worden? De uitkomstmaat is een zogenaamde stoplichttabel, waarin alle 

indicatoren van de verschillende perspectieven tegen elkaar zijn uitgezet. 

 

Programma van de workshops 

Uiterlijk een week vóór de workshop ontvangen de deelnemers een gedetailleerd programma. 

Tijdens de workshop worden diverse werkvormen gebruikt en de workshop wordt geleid door het 

RIVM team dat ook vergelijkbare workshops georganiseerd heeft voor de RIVM Volksgezondheid 

Toekomstverkenningen [VTV]1 en FOODTURE: ‘Wat eten we in de toekomst?’.  

We nodigen deelnemers uit voor de serie van drie workshops, zodat we met elkaar voort kunnen 

bouwen op eerder opgedane kennis. Wanneer dit voor deelnemers niet mogelijk is, benaderen we 

nieuwe deelnemers voor leeggekomen plaatsen. De data voor de tweede en derde workshop worden 

binnenkort bekend gemaakt. 

 

 
                                                           
1
 Zie: http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/ 

http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland/
http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland/
http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/


 

Nadere informatie 

Annet Tiessen-Raaphorst (a.tiessen-raaphorst@scp.nl ) 

Marieke van Bakel (marieke.van.bakel@rivm.nl ) 

Frank den Hertog (frank.den.hertog@rivm.nl) 

Johan Melse (johan.melse@rivm.nl 

Casper Schoemaker (casper.schoemaker@rivm.nl) 

Kirsten Visser (k.visser@scp.nl) 

 

 

Inspiratie! 

Om alvast enige inspiratie op te doen over mogelijke perspectieven waar de sport ook nu al mee te 

maken heeft, hieronder een paar opvallende tweets van de afgelopen maand.  

(klik op de tweets voor de achterliggende websites) 

Financiën versus ethiek 

 
 

Wens tot meer data versus privacy 

 
Sport en een duurzame samenleving 

 
 

Bewegen als ontspanning 

 
Technologie en nieuwe doelgroepen 

mailto:a.tiessen-raaphorst@scp.nl
mailto:marieke.van.bakel@rivm.nl
mailto:frank.den.hertog@rivm.nl
mailto:johan.melse@rivm.nl
mailto:casper.schoemaker@rivm.nl
https://theconversation.com/how-damaging-is-an-adidas-decision-to-pull-its-athletics-sponsorship-53689
http://oram.nl/netwerk/kennissessies/het-einde-van-onze-privacy/#.VqoodhNQPMQ.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=t4IsTWPdb1o&feature=youtu.be


Wetgeving versus betaalbaarheid 

 
Volledige inzet om de Olympische Spelen te halen 

 
 

http://www.sportnext.nl/berichten/who_run_the_world_girls
http://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/100768/wet-markt-en-overheid-ter-discussie-belang-van-de-sport-in-het-geding-
http://nos.nl/op3/artikel/2085028-road-to-rio-zo-bereiden-minder-bekende-olympiers-zich-voor.html

