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Voorwoord 

 
Deze Masterscriptie is het resultaat van mijn onderzoek naar het topsportklimaat in de gemeente 
’s-Hertogenbosch en dient ter afsluiting van mijn studie Sportbeleid en Sportmanagement aan de 
Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en mijn stage 
bij de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De energie, discipline en 
doorzettingsvermogen die vaak aan topsport worden gekoppeld, hebben mij altijd aangesproken. 
Topsport als onderwerp voor mijn scriptie was voor mij dan ook geen verrassende keuze. 
 
Het was zeker geen straf om me de laatste maanden met topsport bezig te mogen houden. De 
energie, prestatiedrang, discipline en het doorzettingsvermogen zijn direct merkbaar, zodra je 
een stap in de wereld van topsport zet. De interessante visies, plannen en topprestaties van 
betrokkenen binnen het topsportklimaat hebben mij gestimuleerd bij het schrijven van mijn 
scriptie. 
 
Graag wil ik hier mijn dank uitspreken voor de medewerking, de inspiratie en vooral ook het 
begrip van de mensen om mij heen. Allereerst wil ik drs. Maikel Waardenburg, MA bedanken 
voor de uitstekende begeleiding en zijn kritische blik op mijn onderzoek. Zijn inzicht en interesse 
in het onderwerp hebben geleid tot de volledige totstandkoming van deze scriptie. Daarnaast wil 
ik de afdeling Sport en Recreatie bedanken voor de onderzoeksopdracht en de mogelijkheid die 
mij geboden is om mijn studie met de stage te combineren. Speciale dank gaat hierbij uit naar 
Elise Rasenberg. Haar enthousiasme, luisterend oor en probleemoplossend vermogen hebben er 
toe bijgedragen dat ik mijn onderzoek (tijdig) heb kunnen afronden. Ook wil ik de respondenten 
bedanken voor hun deelname aan de interviews en de tijd die zij voor mij hebben vrijgemaakt. 
Zonder hun medewerking en interessante visies had hier geen scriptie gelegen. Tot slot wil ik 
mijn (schoon)familie, vrienden en vriend bedanken voor hun steun en goede zorgen in een voor 
mij drukke en spannende periode.  
 
Met voor- en tegenspoed heb ik nu zelf in de praktijk ervaren dat het schrijven van een scriptie 
niet meevalt. Hoewel ik met een voldaan gevoel terugkijk op een waardevolle en leerzame tijd, 
kan ik nu met recht zeggen: een scriptie schrijven is echt topsport! 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier toe. 
 
 
 
 
Giessenburg, juli 2009 
 
Marissa de Ruiter 
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1. Inleiding  

 
Vlak na de Olympische Spelen in Peking kopten de kranten enthousiast over de medailleoogst 
van Nederland. Vijf van de zeven gouden medailles die Nederland in Peking behaalde, had een 
Brabants randje. Als Noord-Brabant als natie had deelgenomen aan de Olympische Spelen dan 
stond het met winnaars Marianne Vos, Anky van Grunsven, Maarten van der Weijden, de 
zwemsters en de hockeysters in de top twintig van de medaillespiegel, tussen bijvoorbeeld 
Spanje en Canada en zelfs nog boven grote landen als Brazilië en Argentinië. Ook tijdens de 
Olympische Spelen van Sydney en Athene bezorgden de Brabantse sporters Nederland relatief 
veel medailles. Het succes berust niet langer op toeval, zegt Peter Galle, directeur van het 
Olympisch Netwerk Brabant: 
 

“Bewijzen kan ik het niet, maar uitleggen wel” (http://www.sportwereld.nl). 
 
Noord-Brabant is een sportprovincie: 5000 van de 28.000 sportverenigingen in Nederland zijn 
gevestigd in Noord-Brabant. Het grote aantal Brabantse sporters in verenigingsverband, biedt 
een reële kans dat er toppers komen bovendrijven. De voorbereiding en de oprichting van het 
Olympisch Netwerk Brabant door Sportservice Noord-Brabant heeft geleid tot de combinatie van 
recreatie-, wedstrijd- en topsport met vroegtijdige talentherkenning en talentontwikkeling. Het 
Olympisch Netwerk ondersteunt in samenwerking met verschillende instellingen (gemeenten, 
verenigingen en sportbonden, scholen, welzijnsinstellingen, bedrijven en belangenorganisaties) 
bijna 1600 talenten zodat zij zich volledig op hun sport kunnen richten 
(http://www.brabantsdagblad.nl). Een van de Brabantse gemeenten waar het Olympisch Netwerk 
Brabant mee samenwerkt, is de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hoewel geen enkele gouden 
medaille behaald werd door een topsporter uit de gemeente ’s-Hertogenbosch, is de gemeente 
trots op haar topsporters. Volgens de gemeente versterken zij het topsportklimaat, promoten zij 
de stad en inspireren zij de breedtesport. Mede om die redenen heeft de gemeente topsport als 
een apart thema opgenomen in de recente Sportvisie De sportieve kracht van de stad (gemeente 
’s-Hertogenbosch, 2008). 
 
 

1.1 Achtergrond 

Topsport kent een zelfstandige dynamiek en staat onder druk van toenemende internationale 
ontwikkelingen zoals commercialisering, professionalisering en individualisering en in het 
bijzonder de zogenoemde global sporting arms race (Oakley en Green, 2001). Net als in veel 
andere landen heeft de topsport in Nederland sinds de jaren tachtig een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. De amateuristische basis waarop topsporters door het leven gingen 
heeft plaats gemaakt voor een professioneel uitgevoerd topsportbeleid, zowel voor valide als 
minder valide topsporters (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 5). Daarnaast heeft de mondiale 
verspreiding van sport er aan bij gedragen dat het topsportniveau aanmerkelijk is gestegen 
(http://www.mulierinstituut.nl (a)). De Nederlandse Rijksoverheid geeft aan dat topsport meer is 
dan het leveren van individuele topprestaties en noemen het brede maatschappelijke belang dat 
met topsport wordt gediend: topsport staat symbool voor ambitie, stimuleert het 
saamhorigheidsgevoel in de samenleving, brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging, is 
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een bron van ontspanning en is goed voor het Nederlandse imago in binnen- en buitenland. 
Hiermee legitimeren zij de investeringen die van overheidswege in de topsport worden gedaan.  
 
Het Nederlandse topsportbeleid speelt vanaf 1994 een rol in de politiek. Staatssecretaris Terpstra 
benadrukte in haar sportnota Wat Sport Beweegt van 1996 dat Nederlandse topsporters 
aanspraak moeten kunnen maken op een topsportklimaat dat minimaal kan concurreren met dat 
van vergelijkbare andere landen.  
Sinds 2005, na het verschijnen van de sportnota Tijd voor sport – Bewegen, Meedoen en 
Presteren, ondersteunt het kabinet de ambities van de georganiseerde sportsector om Nederland 
te laten horen bij de tien beste landen in de internationale sportwereld. Deze ondersteuning vindt 
vooral plaats door gerichte subsidiëring van een beperkt aantal topsportonderdelen waarbij 
Nederlandse sporters nu of in de (nabije) toekomst goed presteren. De top-tien-ambitie is ook 
uitgangspunt voor sportprogramma’s, gericht op talentherkenning en –ontwikkeling, zoals het 
Stipendium voor de topsporter en Coaches aan de top, het tegengaan van dopinggebruik, de 
organisatie van topsportevenementen en de realisatie van topsportaccommodaties in Nederland 
(TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2).  
In 2007 intensiveerde staatssecretaris Bussemaker het topsportprogramma, met als doel dat het 
aantal Nederlandse sporttalenten –met en zonder handicap– dat uitzicht heeft op de 
internationale top of die top ook daadwerkelijk bereikt, in 2010 gegroeid is met 20% ten opzichte 
van 2007. Actueel is nu ook haar uitgesproken steun voor de ambitie van de sportsector om in 
een periode van tien jaar een sportklimaat op Olympisch niveau te realiseren, wat uiteindelijk kan 
resulteren in een kandidaatstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische 
Spelen in 2028 (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 7). 
 
Naast het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn er ook andere instanties 
betrokken bij (de ondersteuning van) topsport. Er bestaat een bestuurlijke relatie Met NOC*NSF 
(Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie) over het gevoerde topsportbeleid. 
Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is men in grote mate afhankelijk van de 
samenwerking met en medewerking van sportbonden (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 6). 
Hoewel de ondersteuning voor topsport vanuit provincies en gemeenten nog relatief beperkt is, 
neemt deze wel steeds meer toe. Bij de provincies moet vooral gedacht worden aan financiële 
ondersteuning voor de zogenaamde Olympische Netwerken. Dit zijn samenwerkingsverbanden 
van lokale en regionale sportpartners, waar topsporters, verenigingen en coaches primair terecht 
kunnen voor ondersteuning en advies op sporttechnisch, sportmedisch, organisatorisch en 
maatschappelijk gebied. De subsidiëring van Olympische Netwerken door provincies is echter 
niet altijd bestemd voor de topsportfunctie van deze netwerken (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 
24). Op gemeentelijk niveau wordt voornamelijk geïnvesteerd in de breedtesport. Het hangt af 
van het gevoerde beleid of er middelen beschikbaar worden gesteld voor topsport. Het zijn vooral 
de grote gemeenten die een eigen topsportbeleid voeren, waarbij er bijvoorbeeld financiële 
ondersteuning wordt geboden aan het plaatselijke of regionale Olympische Netwerk. Ook 
investeren gemeenten incidenteel grote bedragen in de aanleg van nieuwe 
(top)sportaccommodaties, zoals het geval is geweest bij de bouw van de turnhal Flik-Flak in ’s-
Hertogenbosch. Het komt steeds vaker voor dat gemeenten grote sportevenementen zoals 
marathons ondersteunen en verwerven. Zij zien in topsport(evenementen) een belangrijk middel 
om hun gemeente te promoten: city marketing (VWS, 2000, in: TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 
19). In Rotterdam en Amsterdam zijn er zelfs aparte onafhankelijk stichtingen opgericht, 
respectievelijk Rotterdam Topsport en Stichting Topsport Amsterdam, om het topsportklimaat in 
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de stad te verbeteren (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 24). Zover is men in de gemeente ’s-
Hertogenbosch (nog) niet, maar de betekenis van topsport voor de stad wordt in de Sportvisie 
wel genoemd:  
 

“Topsport is om een veelheid van redenen waardevol voor de stad” (gemeente ’s-Hertogenbosch, 
2008: 19). 
 

De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt dat topsport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
identificatie van de burgers met de gemeente (trots op eigen topsportorganisaties) en het biedt 
jaarlijks aan vele tienduizenden toeschouwers passieve recreatie. Tevens ziet zij in topsport een 
promotionele waarde voor de gemeente en kan het bijdragen aan een economische spin-off. 
Echter, de belangrijkste waarde van topsport is volgens de gemeente de versterkende en 
wervende werking op de breedtesport. De gemeente wil dat de topsport haar maatschappelijke 
waarde meer benut (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008: 19).  
 
 

1.2 Problematisering 

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente  
’s-Hertogenbosch. De afdeling Sport en Recreatie is gepositioneerd binnen de sector 
Stadsbedrijven. In mei 2008 is de Sportvisie De sportieve kracht van de stad door de 
gemeenteraad vastgesteld. Door middel van drie bureaus, een staf/servicepunt en vijf 
organisatorische units, als onderdeel van een van de bureaus, probeert men een optimale 
bijdrage te leveren aan de realisatie van deze Sportvisie. Het bureau Beleid en Strategie is 
verantwoordelijk voor het thema topsport in de gemeente.1 De gehele Sportvisie is gebaseerd op 
de overtuiging dat de gemeente ’s-Hertogenbosch een krachtige stad is die barst van het talent. 
Sport en bewegen dragen volgens de gemeente nadrukkelijk bij aan die kracht en biedt volop 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het talent (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008:13). De 
gemeente heeft de ambitie om in 2012 een sportdeelname van jongeren, allochtonen en senioren 
in de gemeente gerealiseerd te hebben die 10% hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De 
Sportvisie kent drie hoofdthema’s waarlangs zij deze ambitie willen gaan verwezenlijken 
(gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008: 14): 

 
1. Het ontwikkelen van een gebundeld en wijkgericht sportaanbod; 
2. Het sportief inrichten van de (openbare) ruimte; 
3. Topsport in relatie tot breedtesport. 

 
Dit onderzoek legt zich voornamelijk toe op het derde hoofdthema: topsport in relatie tot 
breedtesport. De gemeente legt binnen dit thema prioriteiten bij (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008: 
1): 
 

a. talentontwikkeling en 
b. de versterkende en wervende werking op de breedtesport (maatschappelijke waarde). 

 
  

                                                 
1 Zie voor het organigram van de afdeling Sport en Recreatie Bijlage 1. 
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De gemeente vindt een goed topsportklimaat essentieel voor talentontwikkeling. Zij probeert 
daarbij een zodanig topsportklimaat te creëren dat de topsportorganisaties, topsporters en 
topsporttalenten zich in de gemeente kunnen ontwikkelen en voor de beoefening van hun sport 
voor de stad behouden kunnen blijven. Om dit te kunnen realiseren vindt zij het noodzakelijk dat 
de topsportorganisaties, het bedrijfsleven, het onderwijs, de medische sector en 
maatschappelijke organisaties goed samenwerken. Het in stand houden en doorontwikkelen van 
het LOOT-onderwijs2 is daar een voorbeeld van (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008: 19).  
Daarnaast noemt de gemeente de versterkende en wervende werking op de breedtesport een 
van de belangrijkste functies die de Bossche topsport vervult. Volgens de gemeente worden de 
economische en promotionele mogelijkheden van de lokale topsport en (top)sportevenementen 
nu nog onvoldoende benut. Ook de kans om het bedrijfsleven en andere maatschappelijke 
organisaties een structurele bijdrage te laten leveren aan de versterking van het (top)sportklimaat 
in de stad, wordt volgens hen onvoldoende benut via bijvoorbeeld gerichte fundraising. De 
gemeente noemt zichzelf  
 

“een gemeente die investeert in en bijdraagt aan een actief topsportklimaat” (gemeente ’s-
Hertogenbosch, 2008: 19). 

 
Om die reden vindt zij dat zij iets van de topsporters mag terug verwachten: om de 
maatschappelijke waarde van sport optimaal te benutten, wil de gemeente samen met 
topsportorganisaties en evenementenorganisatoren in de stad programma’s opzetten waarbij 
lokale boegbeelden van de sport ingezet worden om moeilijk bereikbare doelgroepen bij sport te 
betrekken. Incidenteel vindt dat nu al plaats door middel van clinics, wijkactiviteiten en 
jeugdevenementen. Samen met de visie op talentontwikkeling plaatst de gemeente dit onder de 
naam Maatschappelijk programma Topsport (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008: 19). 
 
De gemeente heeft met de Sportvisie haar beleid voor de komende jaren (2008-2012) kenbaar 
gemaakt. Dit onderzoek is een gevolg van het voornemen van de gemeente om de Sportvisie ten 
uitvoer te brengen. De Sportvisie beschrijft hoe de gemeente kijkt naar (de ontwikkeling van) de 
(top)sport in de stad en haar eigen rol en bijdrage en is tevens een oproep aan betrokkenen om 
een bijdrage te leveren aan de realisatie ervan. Er is echter nog niet bekend hoe de beoogde 
betrokkenen tegenover dit beleid staan en welke mogelijkheden en beperkingen dit met zich 
meebrengt. Om die reden vindt dit onderzoek plaats naar de betekenissen die betrokkenen aan 
het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch geven en de wijze waarop de 
gemeente dit klimaat kan verbeteren. In hoofdstuk 2 wordt dit nader toegelicht.  
 
 

  

                                                 
2 LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Stichting LOOT is een samenwerkingsverband 
tussen 27 scholen in het voorgezet onderwijs, verspreid over heel Nederland. De scholen steunen 
toptalenten in sport om hun schoolcarrière met hun sport te combineren (http://www.stichtingloot.nl). 
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1.3 Doel- en vraagstelling 

Gezien de problematisering heeft dit onderzoek tot doel informatie te verschaffen over het huidige 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het biedt inzicht in: 
 

a. de betekenis die betrokkenen aan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch toekennen en 

b. de wijze waarop de gemeente dit klimaat kan verbeteren.  
 
Hieruit volgt de volgende centrale onderzoeksvraag: 
 

� Welke betekenis geven betrokkenen aan het huidige topsportklimaat in de gemeente  
’s-Hertogenbosch en op welke wijze kan de gemeente dit klimaat verbeteren? 

 
Het antwoord op deze hoofdvraag maakt duidelijk hoe betrokkenen naar het topsportklimaat 
kijken en welke rol er is weggelegd voor de gemeente om het topsportklimaat te verbeteren.  
 
Ten aanzien van de visie en thema’s in de Sportvisie heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een 
breed draagvlak geconstateerd bij betrokkenen. De gemeente roept in de Sportvisie eenieder op 
om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sportvisie. De betrokkenen die in dit 
onderzoek centraal staan, zijn personen die bij kunnen dragen en deel uitmaken van het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Binnen dit onderzoek gaat het specifiek om de 
volgende betrokkenen, die ingedeeld zijn in doelgroepen3: 
 

� Beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch; 
� Bestuurders van breedtesportverenigingen; 
� Bestuurders van topsportorganisaties; 
� Topsporters uit de gemeente ’s-Hertogenbosch; 
� Medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant. 

 
Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag zijn de volgende drie 
deelvragen opgesteld:  
 

1. Wat bepaalt het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch? 
 

2. Welke ambities en doelstellingen hebben de betrokkenen op topsportgebied in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch? 

 
3. Welke mogelijkheden en beperkingen bestaan er in het licht van de gestelde ambities en 

doelstellingen van betrokkenen op topsportgebied in de gemeente ‘s-Hertogenbosch? 
 

De deelvragen worden onderzocht door middel van literatuurstudie, halfgestructureerde 
interviews met betrokkenen en twee topsportoverleggen. Uit de betekenissen die de betrokkenen 
geven moet duidelijk worden wat het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
bepaalt, wat de ambities en doelstellingen van de betrokkenen op topsportgebied zijn en welke 

                                                 
3 Voor een gedetailleerd overzicht van de respondenten, zie Bijlage 2. 
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mogelijkheden en beperkingen deze oplevert. Hieruit moet blijken welke betekenis betrokkenen 
geven aan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch en op welke manier de 
gemeente dit klimaat kan verbeteren. De antwoorden op de deelvragen leiden zodoende tot een 
antwoord op de centrale onderzoeksvraag.  
 
In paragraaf 2.2 wordt er nader ingegaan op de selectie van de respondenten. 
 
 

1.4 Begripsbepaling 

Hieronder zijn de elementen uitgewerkt die noodzakelijk zijn voor de afbakening van het 
onderzoek en een goed begrip van de in paragraaf 1.3 gestelde onderzoeksvragen. 
 

Betekenisgeving 

Betekenissen en betekenisgeving spelen een belangrijke rol binnen dit onderzoek. 
Betekenisgeving en interactie staan centraal in de opvatting van Blumer (1969) over de sociale 
werkelijkheid:  
 

“The meaning of a thing for a person grows out of the ways in which order persons act toward the 
person with regard to the thing. Their actions operate to define the thing for the person (Blumer, 
1969, geciteerd in: Wigboldus, 2002: 55).”  

 
Betekenissen zijn in dit denkbeeld sociale producten en daardoor tevens veranderbaar. Volgens 
Rijkeboer (1989) handelen mensen niet zomaar instinctief of automatisch, maar geven zij actief 
betekenis aan hun wereld en zij handelen op basis van die betekenis (Rijkeboer 1989, in: 
Wigboldus, 2002: 55). Handelen komt tot stand binnen situaties die door mensen voortdurend 
worden gedefinieerd en geïnterpreteerd (Zijderveld, 1973; Scholte, 1980 in: Wigboldus, 2002: 
55). Omdat er altijd sprake is van een interpretatieproces zijn mensen in staat om richting te 
geven aan hun handelen. Het individu geeft betekenis aan de situatie en maakt op basis van die 
betekenis een keuze uit de mogelijke handelingen. Het doel van dit onderzoek sluit aan bij deze 
aanname, namelijk inzicht verkrijgen in de sociale werkelijkheid van handelende individuen.  
 
In hoofdstuk 2 wordt er nader ingegaan op betekenisgeving.  
 

Gemeente ’s-Hertogenbosch 

Binnen dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch als 
locatie en de gemeente ’s-Hertogenbosch als organisatie. De gemeente ’s-Hertogenbosch als 
locatie telt 137.777 inwoners (http://www.denbosch.nl, stand per 1 januari 2009) en ligt in de 
provincie Noord-Brabant. De gemeente heeft twee woonplaatsen, te weten ’s-Hertogenbosch en 
Rosmalen. In figuur 2 in Bijlage 1 is een plattegrond van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
weergegeven. De gemeente ’s-Hertogenbosch als organisatie levert haar inwoners een pakket 
aan diensten dat probeert te voorzien in hun behoeften (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2005: 7).  
 

Topsport  

De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft geen definitie van topsport. Binnen dit onderzoek is sprake 
van topsport als sport wordt bedreven met als doel een medaille te halen op Nederlandse, 
Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen en op Olympische of Paralympische 
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Spelen. Aan het realiseren hiervan gaat vaak een langetermijninvestering vooraf door de sporters 
zelf en de actoren die bij de sporters betrokken zijn om het beoefenen van topsport mogelijk te 
maken. Hiertoe behoren ook beleidsmakers (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1-2: 14). 
 

Topsporter  

De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft ook geen definitie van topsporter. Binnen de sport in 
Nederland wordt de volgende definitie gehanteerd:  
 

“Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste niveau (EK's, WK's en Olympische Spelen) 
meedoet, binnen een erkend topsportonderdeel” (http://www.regiosteunpunt.nl (a)). 

 
Binnen dit onderzoek wordt aan deze definitie toegevoegd dat topsporters in de gemeente ’s-
Hertogenbosch moeten wonen, werken en/of sporten. Zie paragraag 1.5 voor meer informatie 
over topsporters in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 

Topsportbeleid 

In overeenstemming met het onderzoek van Van Bottenburg, Oldenboom & De Knop (2003) 
wordt onder een topsportbeleid verstaan: 
 

“Het beleid dat gericht is op buitengewoon getalenteerde sporters en topsportondersteunende 
organisaties met als doel om omstandigheden te creëren waardoor de bedoelde sporters in staat 
worden gesteld om hun talenten verder te ontplooien, hun maatschappelijke positie veilig te stellen 
en daarmee tevens de maatschappelijke waarde van prestaties te vergroten” (Van Bottenburg et 
al., 2003: 8). 

 
Binnen dit onderzoek gaat het specifiek om het topsportbeleid van de gemeente ’s-
Hertogenbosch, de Sportvisie De sportieve kracht van de stad die in mei 2008 door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 
 

Topsportklimaat  

In overeenstemming met onderzoek van Van Bottenburg (2000) wordt het topsportklimaat 
beschouwd als 
 

“de gewogen gesteldheid van de beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische 
omgeving die de omstandigheden bepaalt waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen 
en prestaties kunnen blijven leveren op het aangegeven hoogste niveau in hun tak van sport” (Van 
Bottenburg, 2000, in: De Knop, De Bosscher, Leblicq, Van Bottenburg & Rijnen, 2005: 15). 

 
Deze definitie maakt duidelijk dat het topsportklimaat niet alleen de omgeving en voorzieningen 
voor al bestaande topsporters betreft, maar ook voor jonge talenten. Talentontwikkeling vormt 
een belangrijk deel van dit onderzoek, omdat het een van de thema’s is waar de gemeente ’s-
Hertogenbosch specifiek op inzet. Uit de resultaten blijkt of het ook een belangrijk thema is voor 
de betrokkenen. 
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1.5 Topsport in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

Om een goed beeld te krijgen van de topsport in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt hieronder 
een overzicht gegeven van de topsportorganisaties, topsporters, topsportaccommodaties, 
topsportevenementen en de algemene topsportprestaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 

Topsportorganisaties 

In de gemeente ’s-Hertogenbosch is een aantal topsportorganisaties actief, waarvan de teams of 
individuele leden nationaal of internationaal op het hoogste niveau van de door de desbetreffende 
sportbond georganiseerde competitie spelen.  
 
Teams (op alfabetische volgorde): 

� Badmintonclub ’s-Hertogenbosch (badminton); 
� Bowlingvereniging ’s-Hertogenbosch (bowling); 
� Danssport Vereniging Voetisch ’s-Hertogenbosch (formatiedans); 
� EiffelTowers Den Bosch (basketbal); 
� Hockeyclub ’s-Hertogenbosch (hockey); 
� Honk- en Softbal Vereniging Gryphons (honk- en softbal); 
� Rugbyclub The Dukes (rugby); 
� FC Den Bosch (voetbal. 

 
Individuele topsporters (op alfabetische volgorde): 

� Bossche Kunstrij Vereniging (kunstrijden); 
� Golf Club BurgGolf Haverleij (golf); 
� Schaakvereniging H.M.C. ’s-Hertogenbosch (schaken); 
� Schermvereniging De Troubadours (schermen); 
� Sportcentre Olympia (boksen); 
� Stichting Flik-Flak (turnen); 
� Taekwondoschool L. van Esch (taekwondo); 
� Tennisvereniging Bastion Baselaar (tennis); 

 

Topsporters 

Momenteel wonen, werken en/of sporten er in de gemeente ’s-Hertogenbosch naar schatting 
ruim 100 topsporters. Het grootste gedeelte hiervan is geregistreerd, meestal omdat ze 
beroepssporter zijn of een officiële status hebben. Een status geeft aan in welke fase van zijn 
topsportloopbaan (beginner, talent, topper, stopper) de topsporter zich bevindt en hoe zich dat 
verhoudt tot zijn prestatieniveau (regionaal, nationaal, internationaal). Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen sporters met status A, B of High Potential (HP) en tussen sporttalenten met de 
status Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Beloftes (BE). Deze statussen worden 
toegekend door NOC*NSF (http://www.regiosteunpunt.nl (b)).  
Voor sporters die nog niet voldoen aan de criteria van NOC*NSF bestaan de volgende statussen: 
Regio 1 (R1) en Regio 2 (R2). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen junioren en senioren. 
Deze statussen worden toegekend door het Olympisch Netwerk (http://www.regiosteunpunt.nl 
(b)).  
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Topsporters vallen binnen de provincie Noord-Brabant als ze aan twee van de drie volgende 
criteria voldoen: wonen, werken/studeren en sporten in Noord-Brabant 
(http://www.brabantsport.nl). 
 

Topsportaccommodaties  

Daarnaast kent de gemeente ’s-Hertogenbosch een aantal topsportaccommodaties. Hierbij wordt 
er onderscheid gemaakt tussen een zogenoemde A-status (internationale accommodatie van de 
betreffende tak van sport) en een nationale B-status (regionale accommodatie van de betreffende 
tak van sport). In totaal zijn er 55 A- en B-accommodaties in Nederland, waarvan twee B-
accommodaties (Sportcentrum Maaspoort Sports & Events en Turnhal Flik-Flak) en één A-
accommodatie (Golfbaan GC BurgGolf Haverleij) zich in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
bevinden (Olympisch Netwerk Brabant). Hieronder worden de belangrijkste 
topsportaccommodaties voor de gemeente ’s-Hertogenbosch gespecificeerd naar binnensport-, 
buitensport- en algemene accommodaties (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2003: 6). 
 
Binnensportaccommodaties: 

� Autotron Rosmalen: het tenniscomplex wordt gebruikt gedurende de toernooiweek van 
Ordina Open. 

� Sportcentrum Maaspoort Sports & Events (B-status): nationale en internationale 
topsportevenementen in verschillende takken van sport; ook trainingsaccommodatie voor 
topsportclubs. 

� Turnhal Flik-Flak (B-status): grootste gymnastische hal ter wereld. 
 

Buitensportaccommodaties: 
� Golfbaan GC BurgGolf Haverleij (A-status): golfbaan met 18 holes. 
� Hockeycomplex Oosterplas: bestaande uit vijf kunstgrasvelden waaronder een volkunstof 

waterveld.  
� Stadion De Vliert: heeft een toeschouwerscapaciteit van 8.500 personen.  

 
Algemene accommodatie: 

� Brabanthallen: in te richten voor topsportevenementen met een grote 
toeschouwerscapaciteit. 

 
Bovendien zijn er diverse andere binnen- en buitensportaccommodaties die niet als 
topsportaccommodatie aan te duiden, maar wel geschikt zijn voor kleinschalige 
topsportevenementen met kleine toeschouwersaantallen, zoals het Sportiom (zwemmen) en 
sportpark De Groote Wielen (honk- en softbal). 
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Topsportevenementen  

In de gemeente ’s-Hertogenbosch worden zowel structureel als incidenteel topsportevenementen 
georganiseerd. Een overzicht hiervan is hieronder weergegeven: 
 

Sport  Evenement  Locatie  Frequentie  

Acrogym  EK 2007 Turnhal Flik-Flak, 
‘s-Hertogenbosch 

Incidenteel 

Darten  WK darts 2007 Autotron, Rosmalen Incidenteel 
Grast ennis  Ordina Open Autotron, Rosmalen Structureel 
Herent ennis  Davis Cup 2001  Incidenteel 
Hockey (clubteams)  EK hockey 2009 Hockeycomplex 

Oosterplas,  
‘s-Hertogenbosch 

Incidenteel 

Honkbal (cadetten)  EK honkbal 2007 Sportpark  
De Groote Wielen,  
‘s-Hertogenbosch 

Incidenteel 

Paardensport  Indoor Brabant Brabanthallen, 
’s-Hertogenbosch 

Structureel 

Wielrennen  Tour de France 19964 Brabanthallen, 
‘s-Hertogenbosch 

Incidenteel 

Wielrennen  Ronde van Nederland 
20005 

Divers Incidenteel 

 
Figuur 1. Overzicht incidentele en structurele topsportevenementen in de gemeente ’s-
Hertogenbosch (http://nl.wikipedia.org). 
 
Naast bovengenoemde topsportevenementen vond er ook nog een aantal incidentele nationale 
badminton-, judo-, en turnkampioenschappen en internationale dans-, volleybal en 
bridgewedstrijden plaats. Er is voor gekozen om alleen de meest omvangrijke 
topsportevenementen in het overzicht weer te geven. 
 

Topsportprestaties 

Jaarlijks wordt aan de gemeente met de beste topsportprestaties, gemeten over 38 landelijke 
topsportcompetities de Topsportgemeente-van-het-jaar prijs uitgereikt. Deze prijs heeft tot doel 
het topsportbeleid van gemeenten onder de aandacht te brengen. De gemeente ’s-
Hertogenbosch is vorig jaar uitgeroepen tot topsportgemeente van het jaar 2007. ’s-
Hertogenbosch was in 2007 met zeven teams op het hoogste niveau vertegenwoordigd. Twee 
teams, de hockeydames van Den Bosch en de basketballers van EiffelTowers, werden 
landskampioen. Ook dit jaar was de gemeente ’s-Hertogenbosch weer genomineerd voor de 
prijs. De gemeente Amsterdam is echter topsportgemeente van het jaar 2008 geworden. ‘s-
Hertogenbosch eindigde wel op korte afstand (http://www.topsportgemeente.nl). 
 

  

                                                 
4 Proloog, eerste etappe en start tweede etappe. De start was in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. 
5 Proloog en start eerste etappe. 
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Olympisch Netwerk Brabant 

Het Olympisch Netwerk Brabant is opgericht door het NOC*NSF in samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant. Het Olympisch Netwerk is een onderdeel van Sportservice Noord-
Brabant6 en ondersteunt met name Brabantse (top)sporters en talenten in hun sportieve en 
maatschappelijke carrière. Sportmedische en mentale begeleiding, trainingsaccommodaties, 
onderwijs en huisvesting zijn enkele onderwerpen waarmee het Olympisch Netwerk Brabantse 
(top)sporters en talenten helpt (http://www.brabantsport.nl). Omdat de gemeente ’s-
Hertogenbosch binnen de provincie Noord-Brabant valt, vormt het Olympisch Netwerk Brabant 
een belangrijke actor op het gebied van topsportondersteuning in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. 
 
 

1.6 Relevantie van het onderzoek 

De internationale concurrentie in topsport is de laatste decennia toegenomen. Wereldwijd 
spenderen landen enorme bedragen om hun kansen op topsportsucces te vergroten. De 
gedachte achter deze global sporting arms race (Oakley en Green, 2001) is dat succes maakbaar 
of in elk geval beïnvloedbaar is. Dit wekte door de jaren heen bij onderzoekers de interesse om 
internationaal (vooral Olympisch) succes te verklaren (De Bosscher, 2007). Opmerkelijk genoeg 
is er vanuit wetenschappelijke invalshoek nog beperkt onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
topsportsucces en de invloed die beleid hierop kan uitoefenen (De Bosscher, 2007). Een van de 
onderzoeken die hier wel aandacht voor heeft gehad, is het onderzoek van Van Bottenburg et al. 
(2003). Dit onderzoek is een uitvloeisel van het voornemen van de gemeente Tilburg om het 
gemeentelijk topsportbeleid tot ontwikkeling te brengen en geeft een antwoord op de vraag wat 
Tilburg voor de topsport en de topsport voor Tilburg kan betekenen. Daarnaast is er ingegaan op 
de rol van gemeenten ten aanzien van topsport in het algemeen en is de gemeente Tilburg op 
topsportgebied vergeleken met andere gemeenten. Het onderzoek van Van Bottenburg et al. 
(2003) is een belangrijke inspiratiebron geweest voor dit onderzoek.  
Omdat er nog maar weinig bekend is over de relatie tussen gemeentelijk beleid en 
topsportsucces, kan dit onderzoek bijdragen aan de theorievorming rond de (verbetering van) het 
topsportklimaat in Nederland en kan het van belang zijn voor andere organisaties die zich bezig 
houden met de ontwikkeling of verbetering van het topsportklimaat op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau. 
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat bij het vormen van haar (top)sportbeleid uit van het feit dat 
een goed topsportklimaat om een veelheid aan redenen waardevol is voor de stad. Dit onderzoek 
brengt het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch in kaart. Er wordt gekeken 
naar de ambities en doelstellingen van betrokkenen en de mogelijkheden en beperkingen die dit 
mogelijk opleveren. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de gemeente het topsportklimaat 
kan verbeteren. Als dit bekend is, dan kan er gewerkt worden aan het realiseren van een beter 
topsportklimaat.  
De gemeente ’s-Hertogenbosch dient de keuzes in haar beleid te verantwoorden aan 
verschillende belanghebbenden. Wellicht kan zij met dit onderzoek haar gekozen beleid ook 
beter verantwoorden. Daarnaast kunnen (top)sportverenigingen en andere betrokken 

                                                 
6 Een organisatie die het sportbeleid voor de provincie Noord-Brabant gestalte geeft. 
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organisaties, die volgens de Sportvisie te dienen dragen aan de uitvoer van het beleid, mogelijk 
eerder overtuigd worden van het nut en de winst van het beleid.  
Dit onderzoek biedt, op basis van de verzamelde gegevens, een grote hoeveelheid aan 
informatie en kan daardoor ook andere doelen dienen, zoals het behouden van het thema op de 
agenda of juist om nieuwe thema’s op de agenda te zetten. 
 
Tot slot kan dit onderzoek bijdragen aan het vermogen om kritisch te blijven kijken naar de 
investering in (top)sport en (top)sportstimulering en aan het onderbouwen van het 
(top)sportbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch en wellicht aan (top)sportbeleid in bredere 
zin. Ook kan het de gemeente handvatten bieden om de koers op het gebied van topsport te 
bepalen voor de toekomst.  
 
 

1.7 Leeswijzer  

Nu het onderzoek is ingeleid, gaat hoofdstuk 2 verder met de methodologie van het onderzoek. 
Hierin wordt beschreven vanuit welk onderzoeksperspectief de onderzoeker te werk is gegaan. 
Deze wetenschapsfilosofische invalshoek is van invloed geweest op de gehanteerde 
onderzoeksmethoden en het analysekader, van waaruit de resultaten geanalyseerd en 
geïnterpreteerd zijn. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 het theoretisch kader weer, dat dient als 
vertrekpunt van nieuwe inzichten en ter onderbouwing van de resultaten. Een weergave van de 
resultaten is te vinden in hoofdstuk 4. De resultaten zijn onderverdeeld in zes thema’s die 
allemaal sluiten met een korte samenvatting. Daarna worden in hoofdstuk 5 de resultaten 
geanalyseerd, zoals beschreven in het analysekader, en onderbouwd door het theoretisch kader. 
Na de analyse volgt de conclusie, waarin een antwoord wordt gegeven op de gestelde centrale 
onderzoeksvraag en deelvragen. Het onderzoek sluit met een discussie, waarin suggesties 
worden aangedragen voor vervolgonderzoek en een aantal aandachtspunten wordt genoemd. 
Zowel de conclusie als de discussie is terug te vinden in hoofdstuk 6.  
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2. Methodologisch kader 

 
Dit hoofdstuk gaat in op de methodologie van het onderzoek. Allereerst komt in paragraaf 2.1 het 
onderzoeksperspectief aan de orde. De uitwerking van het onderzoeksperspectief maakt duidelijk 
op welke manier de onderzoeker naar de sociale werkelijkheid kijkt. Het onderzoeksperspectief is 
ook van invloed op de wijze van dataverzameling, die in paragraaf 2.2 uiteen is gezet. Vervolgens 
beschrijft paragraaf 2.3 hoe de verzamelde data zijn geanalyseerd. Tot slot komt in paragraaf 2.4 
de methodologische verantwoording met betrekking tot de betrouwbaarheid en de validiteit van 
het onderzoek aan de orde.  
 
 

2.1 Onderzoeksperspectief 

Als onderzoeker kijk je op een bepaalde manier naar de sociale werkelijkheid, wat gevolgen heeft 
voor de wijze van onderzoek en de interpretatie van de resultaten. In dit onderzoek is gekozen 
voor een symbolisch interactionistisch onderzoeksperspectief. Vanuit dit perspectief construeren 
mensen de sociale werkelijkheid in interactie met andere individuen (Zijderveld, 1973: 36 e.v.). Er 
bestaat niet één werkelijkheid, maar iedereen heeft een eigen werkelijkheid en kan dat op een 
bepaalde manier verwoorden. Dat wil niet zeggen dat het goed of fout is, het is de ervaring van 
een bepaald persoon. De betekenis die de mens geeft aan de dingen, verschijnselen en 
gebeurtenissen om hem heen zijn van essentieel belang om de mens of de sociale werkelijkheid 
te kunnen begrijpen. Daardoor kan men tot adequate kennis komen over die werkelijkheid 
(Rijkeboer, 1989). Bekend is het Thomas-theorema, dat luidt als volgt:  
 

“If men [sic] define a situation as real, it’s real in their consequences” (geciteerd in: Claringbould, 
2006: 11).  

 
Betekenissen die betrokkenen geven aan het topsportklimaat in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, 
hebben dus ook gevolgen voor hun gedrag en de keuzes die zij maken. Dit kan ook weer 
gevolgen hebben voor het vormen of aanpassen van het (top)sportbeleid van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch. In de manier waarop de betrokkenen met elkaar interacteren, geven zij betekenis 
aan het topsportklimaat en krijgen situaties, maar ook (machts)ongelijkheid vorm. Er wordt dus 
niet op één algemene manier betekenis aan het topsportklimaat gegeven. Om te komen tot een 
verklaring van het gedrag of handelen, zal de onderzoeker zich moeten inleven in de wijze 
waarop de betrokkenen betekenis geven aan hun werkelijkheid, deze interpreteren en ervaren. 
Binnen dit symbolisch interactionistisch onderzoek worden de interactieprocessen tussen 
mensen daarom als aangrijpingspunt genomen (Rijkeboer, 1983: 57). De onderzoeker probeert 
hierbij de samenhang duidelijk maken tussen de opvattingen, ideeën, motivaties en gevoelens 
van de betrokkenen, om inzichtelijk te maken hoe zij interacteren en handelen op basis van hun 
ontwerp van de wereld (Rijkeboer, 1989: 5). Het gaat dus om kennis die de interpretatie van de 
situatie door mensen weergeeft, op basis waarvan zij hun interacties uitdrukken. De onderzoeker 
is afhankelijk, maar probeert tegelijkertijd haar eigen rol aan de kant te zetten om de ervaringen 
van de betrokkenen aan te horen. De onderzoeker probeert daarbij ‘waardenvrij’ te zijn. Dit 
proces wordt in het symbolisch interactionisme role-taking genoemd (Blumer, 1969; Smaling, 
1990, in: Wigboldus, 2000: 55).  
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Het symbolisch interactionistisch onderzoeksperspectief van de onderzoeker is leidend geweest 
voor het gehele onderzoek. Dat wil zeggen dat de keuzes die de onderzoeker binnen dit 
onderzoek gemaakt heeft, berusten op het hierboven besproken onderzoeksperspectief. 
 
 

2.2 Onderzoeksmethoden 

Om inzicht te krijgen in de betekenissen die betrokkenen geven aan het huidige topsportklimaat 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch, is voor dit onderzoek een literatuurstudie verricht en hebben 
kwalitatieve analyses plaatsgevonden op basis van halfgestructureerde interviews en 
focusgroepen, in dit onderzoek ‘topsportoverleg’ genoemd. De keuze voor deze 
onderzoeksmethoden heeft te maken met het symbolisch interactionistisch 
onderzoeksperspectief. Betekenisgeving vindt plaats op basis van interactie. Door middel van 
interactie krijgen niet alleen betekenissen vorm, maar worden ook sociale situaties gevormd. 
Betekenissen kunnen per sociale situatie en dus per betrokkene verschillen en hebben gevolgen 
voor hun gedrag, handelen en het (top)sportbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 

Halfgestructureerde interviews  

Gezien de open onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat, zijn ten behoeve van dit 
onderzoek halfgestructureerde interviews afgenomen met betrokkenen, die ingedeeld zijn in 
doelgroepen: beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch, bestuurders van 
breedtesportverenigingen, bestuurders van topsportorganisaties, topsporters uit de gemeente ‘s-
Hertogenbosch en medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant. Kenmerkend voor deze 
manier van interviewen is dat er vooraf een aantal thema’s vaststaat die tijdens het interview aan 
bod komt en er tegelijkertijd ruimte is voor het behandelen van alternatieve thema’s. De 
vaststaande thema’s zijn vooraf gecategoriseerd in een topiclijst en gebaseerd op de 
literatuurstudie7 en het eerste topsportoverleg (d.d. 18 februari 2009) (Banister, Burman, Parker, 
Taylor & Tindall, 1994: 55). Er is voor gekozen om per doelgroep een aparte topiclijst op te 
stellen, omdat de relatie met het topsportklimaat per groep verschilt.8 De topiclijsten hebben 
alleen als steunpunt tijdens het interviewen gediend en hebben de onderzoeker vrij gelaten om 
de gesprekstof van de respondent te volgen. Voor deze manier van interviewen is gekozen, 
omdat het de respondent vrij laat om zijn eigen betekenis aan het topsportklimaat in de gemeente 
’s-Hertogenbosch toe te kennen. Dit vergrootte wel de kans dat er in ieder interview nieuwe 
zaken naar voren kwamen, waardoor de topiclijst af en toe is aangepast. Daarnaast boden de 
halfgestructureerde interviews de mogelijkheid tot flexibiliteit en verdieping tijdens het 
interviewen. De interviews geven dus inzicht in de beleving en visie van de betrokkenen op het 
topsportklimaat in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De sociale werkelijkheid is vanuit het 
gehanteerde symbolisch interactionistisch onderzoeksperspectief daarbij een verzameling van 
verschillende constructies en betekenissen die de betrokkenen aan het topsportklimaat geven. 
 

Topsportoverleggen 

Ten behoeve van dit onderzoek hebben tevens twee topsportoverleggen plaatsgevonden, waarbij 
de volgende betrokkenen aanwezig waren: beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-
Hertogenbosch, bestuurders van breedtesportverenigingen, bestuurders van topsportorganisaties 

                                                 
7 De literatuurstudie is verwerkt in hoofdstuk 3. 
8 Voor een overzicht van de topiclijsten van de geïnterviewde respondenten, zie Bijlage 3.1 t/m 3.4. 
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en medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant. Tijdens het eerste topsportoverleg was er 
ook een topsporter aanwezig en tijdens het tweede overleg is er een informatieve presentatie 
gegeven door twee medewerkers van het SportMedischCentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis. De 
topsportoverleggen hadden de vorm van een focusgroep en varieerden qua omvang en de 
besproken thema’s.9 Voor deze manier van interviewen is gekozen, omdat het bij de bestuurders 
wellicht meer reactie oproept dan wanneer je een persoonlijk gesprek met hen aangaat. 
Daarnaast laat het de respondenten vrijer om te spreken, omdat zij zich mogelijk meer op hun 
gemak voelen. Juist omdat er minder direct vragen worden gesteld dan in een persoonlijk 
gesprek. Aan de hand van de topsportoverleggen is bekeken wat het huidige topsportklimaat in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch bepaalt en welke betekenissen de bestuurders van 
breedtesportverenigingen en bestuurders van topsportorganisaties hieraan toekennen. Tijdens 
het eerste topsportoverleg op 18 februari 2009 is duidelijk geworden wat er speelt bij de 
breedtesportverenigingen en topsportorganisaties. Zoals hierboven aangegeven zijn aan de hand 
van dat overleg en de literatuurstudie de topiclijsten opgesteld. 
 

Selectie respondenten 

In totaal zijn er veertien halfgestructureerde interviews afgenomen: drie met beleidsmedewerkers 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch, twee met bestuurders van breedtesportverenigingen, drie 
met bestuurders van topsportorganisaties en drie met topsporters van topsportorganisaties waar 
de bestuurders actief zijn. Ook zijn er twee interviews afgenomen met medewerkers van het 
Olympisch Netwerk Brabant. Voor deze selectie van respondenten is gekozen om een zo breed 
mogelijk inzicht te verkrijgen in het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Door al 
deze betrokkenen aan het woord te laten, wordt voorkomen dat er een eenzijdig beeld van 
topsport in de gemeente ’s-Hertogenbosch ontstaat. De selectie van respondenten is samen met 
een beleidsmedewerker van de afdeling Sport en Recreatie gemaakt. Tevens is gekeken naar de 
beschikbaarheid van de betreffende persoon. Een aantal van de geïnterviewde respondenten 
was ook aanwezig bij (een van) de topsportoverleggen.10 
 
Ook de selectie van genodigden voor de topsportoverleggen is samen met een 
beleidsmedewerker van de afdeling Sport en Recreatie gemaakt. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden, zijn er bij de topsportoverleggen ook vertegenwoordigers van 
breedtesportverenigingen aanwezig geweest, die zich op de rand van breedte- en topsport 
begeven. Bijvoorbeeld omdat een team zich sinds een jaar in een competitie op het hoogste 
landelijke niveau begeeft. Omdat zij wel ambities hebben op topsportgebied en vanuit dit oogpunt 
ook van belang zijn voor het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch, zijn ook de 
vertegenwoordigers van deze breedtesportverenigingen uitgenodigd voor de topsportoverleggen. 
Niet alle genodigden waren ook daadwerkelijk bij de topsportoverleggen aanwezig. Bij het eerste 
topsportoverleg (d.d. 18 februari 2009) was de opkomst hoog met slechts drie afwezige 
sportorganisaties. Aanwezig waren twee beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-
Hertogenbosch, negen bestuurders van breedtesportverenigingen, tien bestuurders van 
topsportorganisaties, een topsporter en twee medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant. 
Bij het tweede topsportoverleg (d.d. 3 juni 2009) was de opkomst laag met acht afwezige 
sportorganisaties. Aanwezig was een beleidsmedewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 

                                                 
9 Voor een overzicht van de topiclijsten van de respondenten bij de topsportoverleggen, zie Bijlage 3.6 en 
3.7. 
10 Voor een gedetailleerd overzicht van de geïnterviewde respondenten, zie Bijlage 2.1. 
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twee bestuurders van breedtesportverenigingen, drie bestuurders van topsportorganisaties, een 
medewerker van het Olympisch Netwerk Brabant en twee medewerkers van het 
SportMedischCentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis.11 
 
 

2.3 Analysekader 

Het symbolisch interactionistisch onderzoeksperspectief heeft ook gevolgen voor de wijze van 
analyseren en interpreteren van de resultaten van dit onderzoek. De resultaten bestaan uit een 
veelheid aan betekenissen van betrokkenen en zijn ondergebracht in thema’s (hoofdstuk 6). De 
concepten die in dit hoofdstuk worden besproken, vormen een kader voor de analyse en 
interpretatie van de gethematiseerde resultaten. Aan de hand van het Arenamodel van Verweel 
(1987) en de drie perspectieven (integratie-, fragmentatie en differentiatie) van Martin & Frost 
(1999) kan er op verschillende niveaus worden gekeken naar de aspecten context, 
betekenisgeving en macht, die van invloed zijn op het topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Hieronder wordt deze theorieën nader toegelicht.  
 

Het Arenamodel 
De betekenisgeving en handelingen van betrokkenen in het topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch komen door interactie tot uiting in de alledaagse praktijk. Het Arenamodel van 
Verweel (1987) leent zich uitstekend voor het analyseren van die praktijk (Anthonissen & 
Boessenkool, 1998: 208). Verweel (1987) geeft aan dat interactie zich concentreert op bepaalde 
punten, die hij arena’s noemt. De arena definieert hij als  
 

“de dynamische in- en uitsluitende structuur incluis de regelgeving, die functioneert als 
concentratiepunt voor de competitieve interactie van praktijken” (Verweel, 1987: 96). 

 
Binnen de arena is de interactie gericht op het nemen van besluiten, wat ook gevolgen heeft voor 
de organisatie, de (onderlinge) positie, de status van betrokkenen en de structuur en/of 
regelgeving daarvan in de toekomst. Er bestaat een wederkerig verband tussen de structuur en 
de processen. Swartz (in: Verweel, 1987: 95) wijst ook op de relaties tussen betrokkenen in de 
arena, die gedefinieerd worden door de betrokkenheid en belangen van betrokkenen. In de 
processen spelen waarden, betekenissen, middelen en relaties tussen de betrokkenen een 
belangrijke rol. De volgende elementen zijn van belang bij het beschrijven van een arena 
(Verweel, 1987: 96):  
 

� Strijdperk; 
� Posities van spelers en partijen; 
� Regels (technisch en sociaal); 
� Wapens en vaardigheden; 
� Machtrelaties. 

 
Allereerst is het belangrijk om te weten in welk strijdperk, de afgebakende ruimte, het gevecht 
plaatsvindt. Vervolgens moet duidelijk zijn welke posities de verschillende spelers en partijen 

                                                 
11 Voor een gedetailleerd overzicht van de respondenten bij de topsportoverleggen, zie Bijlage 2.2 en 2.3. In 
verband met het waarborgen van de anonimiteit worden er geen namen weergegeven. 
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innemen: beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch, bestuurders van 
breedtesportverenigingen, bestuurders van topsportorganisaties, topsporters en medewerkers 
van het Olympisch Netwerk Brabant. Daarna is het van belang volgens welke regels het spel 
gespeeld dient te worden, welke wapens en de spelers en partijen hanteren en over welke 
vaardigheden zij beschikken. Tot slot kan geanalyseerd worden hoe de machtsverhoudingen 
tussen de spelers en partijen zich vormen (Verweel, 1987: 96). 
 
Het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch kan gezien worden als een arena 
waarbinnen strijd plaatsvindt tussen verschillende partijen en betrokkenen: de gemeente ’s-
Hertogenbosch met haar beleidsmedewerkers, breedtesportverenigingen en topsportorganisaties 
met hun bestuurders, topsporters en het Olympisch Netwerk Brabant met haar medewerkers. De 
gemeente ’s-Hertogenbosch kan gezien worden als de bestuurlijke partij. Binnen de vastgestelde 
regels (sportbeleid) zoeken de betrokkenen hun wapens en strategie uit, interpreteren de regels, 
demonstreren hun vaardigheden en worden uiteindelijk in meer of mindere mate winnaars of 
verliezers. Toeschouwers bij deze arena’s zijn partijen en personen die zich niet in de arena 
mengen of niet worden toegelaten (Verweel, 1987: 96/97). 
De vorm van de arena geeft structuur aan de interactie tussen partijen en betrokkenen. Hier 
bestaat een wederkerig verband tussen, omdat er binnen een arena meerdere strijdperken zijn, 
waarin meerdere gevechten tegelijk worden gevoerd en met elkaar strijden om de 
eindoverwinning. Daarnaast is de interactie competitief, omdat partijen in meer of mindere mate 
het strijdperk verlaten, maar ook met meer of minder kans de arena betreden. De interactie is 
slechts beperkt voorspelbaar door macht, onderschatting en/of andere onverwachte factoren. 
Men moet zich steeds in de arena bewijzen. Tot slot is de interactie op een uitkomst gericht, 
vanwege het feit dat de strijd gericht is op het nemen van besluiten (Verweel, 1987: 97-99).  
De processen in de lokale arena zijn processen in een open systeem en worden daarom ook 
beïnvloed door personen die niet deelnemen aan het strijdperk en de omgeving (veld en domein). 
De arena onderhoudt relaties met het veld (taakomgeving) en het domein (sportsector). Hiermee 
wordt gesuggereerd dat het zowel een cultureel fenomeen als een machtspolitiek verschijnsel is. 
Het arenabegrip zoals hierboven beschreven wordt in dit onderzoek gebruikt voor het 
topsportklimaat of een onderdeel daarvan, terwijl het begrip veld de ruimte buiten de arena bevat, 
met een repertoire van waarden, betekenissen en middelen die de partijen bezitten, evenals de 
relaties tussen hen en de leden van het veld. Hoewel de omgeving (veld) en het topsportklimaat 
(arena) ieder een eigen inhoud en ruimte hebben, werken zij wel op elkaar in. Praktijken uit het 
veld die niet een direct verband houden met de (beleids)processen in de arena, hebben wel 
invloed op de arena (Verweel, 1987: 101). Het veld en de arena zijn vaste eenheden binnen een 
bepaalde ruimte aan mogelijkheden binnen de omgeving, het domein. Het domein is in dit 
onderzoek te definiëren als het geheel van (beleids)processen en de maatschappelijke 
beoordeling daarvan door (Rijks)overheden, instituties, groepen en subjecten (de sportsector) 
(Verweel, 1987: 104). Voor het construeren van een arena of veld is het steeds noodzakelijk om 
vast te stellen welke aspecten vanuit het domein betrokken zijn, welke processen dominant zijn, 
etc. Het domein en het veld functioneren beide als omgeving van de arena: de bredere context. 
De drie begrippen brengen de complexe relatie tussen het topsportklimaat en de omgeving 
 

“op een wederkerige, in elkaar grijpende en in elkaar overlopende wijze tot uiting” (Verweel, 1987: 
104).  
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Binnen het topsportklimaat als arena strijden de verschillenende partijen en betrokkenen met 
elkaar en wisselen betekenissen uit. Van invloed hierop zijn het strijdperk, de context en de 
machtsverhoudingen tussen de partijen en betrokkenen. Het integratie-, fragmentatie- en 
differentiatieperspectief van Martin & Frost (1999) biedt een manier om op verschillende niveaus 
naar de betekenisgeving van betrokkenen te kijken.  
 

Het integratie-, fragmentatie- en differentiatieperspectief 

Martin & Frost (1999) maken onderscheid tussen drie perspectieven: integratie (consensus), 
fragmentatie (ambiguïteit) en differentiatie (verschillen). Deze perspectieven bieden een manier 
om naar diversiteit van betekenissen binnen en tussen organisaties te kijken. Interacties worden 
beïnvloed door het gebruik van deze drie verschillende, maar toch overlappende perspectieven 
(Knoppers & Anthonissen, 2006: 26).  
Het integratieperspectief gaat er vanuit dat een gezamenlijk doel, een hiërarchische structuur, 
samenwerking en consensus vereist is om organisatiedoelen te bereiken. Men wisselt 
betekenissen uit en werkt samen om consensus te bereiken over het ‘wat, wie, hoe, en waarom’ 
in de betreffende organisatie. Vanuit dit perspectief gaat men ervan uit dat hoe meer mensen het 
eens zijn over kwesties, hoe sterker de cohesie en loyaliteit aan het bedrijf (Knoppers & 
Anthonissen, 2006: 27). In de sport wordt vaak de nadruk gelegd op dit perspectief. Gedeelde 
betekenissen, waarden, normen en ideeën worden gezien als een onmisbare basis voor het 
succes van een sportteam. Het integratieperspectief gaat ervan uit dat een organisatie sterker is 
naar mate er minder interne verdeeldheid heerst. In reactie hierop zijn Martin (1992; 2000) en 
Koot & Hogema (1992) van mening dat sociale cohesie niet alleen bereikt wordt door gedeelde 
betekenissen, maar juist ook door meningsverschillen tussen mensen en groepen en door 
ambiguïteit in relaties (in: Knoppers & Anthonissen, 2006: 27). 
Het fragmentatieperspectief gaat niet uit van een homogene organisatiecultuur. Ambiguïteit, 
verwarring, onzekerheid, onduidelijkheid, tegenstrijdigheid en complexiteit van betekenissen zijn 
aan de orde van de dag. De aard en de mate waarin informatie zich in een organisatie verspreidt, 
varieert door de aanwezige individuen en (sub)groepen. Het fragmentatieperspectief gaat ervan 
uit dat de grenzen van de organisatie en (sub)groepen zwak zijn en dat betekenissen 
geproduceerd door individuele interacties een grotere invloed op de cohesie hebben dan 
betekenissen van de organisatie of groepen. Aan topsporters worden bijvoorbeeld tegengestelde 
eisen gesteld. Zo spelen zij gedurende de competitie voor team X en vervolgens met een aantal 
tegenstanders in het nationale team tegen hun teamgenoten van team X. Een topsporter dient 
hierdoor buiten de grenzen van zijn team te kijken, wat van invloed is op zijn individuele 
betekenis. Unieke individuen zijn niet te terug te brengen tot een enkele identiteit. Gedeelde 
betekenissen zijn dus onscherp en kunnen grenzen overschrijden. Diversiteit wordt niet herkend 
in termen van sociale groepen of een variatie van standpunten, maar als een complexiteit van 
gedeelde en unieke waarden en achtergronden (Knoppers & Anthonissen, 2006: 28). 
Tussen het integratie- en fragmentatieperspectief bevindt zich het differentiatieperspectief. Dit 
perspectief gaat in op de verschillende interpretaties van de organisatiedoelen en de uitwerking 
daarvan. Het perspectief gaat ervan uit dat binnen organisaties (machts)conflicten, competitie 
tussen de medewerkers, concurrerende belangen en verschillen van mening plaatsvinden. 
Bepaalde visies worden gedeeld door medewerkers, maar dan vooral binnen de grenzen van 
bepaalde subgroepen. Cohesie binnen de organisatie komt dan ook voort uit strijd tussen 
individuen en groepen. Zodra men in een organisatie te maken heeft met verschillende groepen, 
zoals werknemers en managers, is de kans groot dat er verschillende subculturen ontstaan. Het 
is immers niet aannemelijk dat ieder individu of (sub)groep in een organisatie op dezelfde manier 
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in de organisatiecultuur staat. Een organisatiecultuur bestaat dus niet uit één geheel, maar is 
opgebouwd uit verschillende subculturen die hun eigen betekenissen geven. Deze betekenissen 
kunnen uniek zijn voor een groep, maar ook die van andere individuen en/of groepen overlappen. 
De organisatie is verdeeld, maar de groepen niet. Het succes van een organisatie valt of staat 
met de coalities tussen de verschillende subgroepen (Knoppers & Anthonissen, 2006: 27).  
Differentiatie komt ook terug in de sportwereld. Mensen in de ‘Derde Helft’ bijvoorbeeld vormen 
een overeenkomstig standpunt in hun analyse van de wedstrijd, maar onderscheiden zich op 
hetzelfde moment van de tegenstanders en van mensen die gaan winkelen en/of bushokjes 
vernielen (Knoppers & Anthonissen, 2006: 27). 
 
De hierboven besproken theorieën vormen de basis voor de analyse van de 
onderzoeksresultaten. De aspecten context, betekenissen en macht bepalen in wisselende 
gedaante en intensiteit hoe bestuurlijk handelen tot stand komt en hoe de betrokkenen in 
interacties betekenis geven aan het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 

� Context: de omgeving (het domein en het veld) is van invloed op de betekenissen die 
door de betrokkenen worden gegeven aan het topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch (de arena). Hierbij kan gedacht worden aan maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals professionalisering en commercialisering, maar ook aan de 
regelgeving die de Rijksoverheid oplegt aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. De context 
is voortdurend van invloed op wat er op organisatorisch niveau onderhandeld wordt en 
omgekeerd. Omdat men zich hier niet altijd van bewust is, helpt het hanteren van het 
aspect context in de analyse om meer inzicht te krijgen in de achtergronden handelingen 
van betrokkenen. 

 
� Macht: een ander aspect in betekenisgeving is macht. Een machtsrelatie bepaalt, wat de 

regels zijn en hoe de structuur is. Dit is weer van invloed op het interacteren en handelen 
van betrokkenen. Formele en informele leiders gebruiken hun machtspositie om de 
andere betrokkenen te beïnvloeden. Dit is van invloed op hoe de betrokkenen over 
bepaalde zaken denken en welke rol zij aannemen. Door de hele organisatie vormen zich 
duidelijk vormen van in- en uitsluiting door en van betrokkenen. De vraag is wie er 
uiteindelijk bepaalt. De focus ligt op verschillen (dissensus). 

 
� Betekenissen: betekenisgeving is een voortdurend proces en wordt beïnvloed door 

verschillende (f)actoren. Binnen dit onderzoek staan de betekenissen die betrokkenen 
geven aan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch centraal. De 
verschillen (dissensus) en overeenkomsten (consensus) in betekenisgeving worden niet 
benaderd vanuit één van de drie perspectieven van Martin & Frost (1999), maar er wordt 
uitgegaan van zowel het integratie-, fragmentie- als het differentiatieperspectief. Hierbij 
wordt gekeken naar consensus, ambiguïteit en subculturen. Op die manier probeert de 
onderzoeker de samenhang duidelijk maken tussen de betekenisgeving van de 
betrokkenen aan het topsportklimaat, om inzichtelijk te maken hoe zij interacteren en 
handelen op basis van hun ontwerp van de wereld (Rijkeboer, 1989: 5). Voor deze 
multiperspective benadering is gekozen, omdat er niet expliciet sprake kan zijn van één 
van de perspectieven: integratie, fragmentatie en differentiatie vinden gelijktijdig plaats. 
Daarnaast biedt deze aanpak de mogelijkheid om tijdens het onderzoek van perspectief 
te veranderen en op die manier open te blijven staan voor alle informatie. Hierdoor is het 
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mogelijk om een completer beeld te schetsen van de diversiteit aan betekenissen die 
door betrokkenen aan het topsportklimaat worden toegekend.  

 
 

2.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Vanuit het symbolisch interactionistisch onderzoeksperspectief zijn de betekenissen die 
betrokkenen toekennen aan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch niet 
objectief te beschrijven. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid; het beeld dat de onderzoeker 
schetst is een subjectieve weergave van de werkelijkheid. De onderzoeker selecteert, analyseert 
en interpreteert de onderzoeksresultaten, wat leidt tot een bepaalde weergave van het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Binnen kwalitatief onderzoek ligt de nadruk op 
de validiteit en betrouwbaarheid van interpretaties (King, 1994, in: Bergsma, 2003: 15).  
Het validiteitvraagstuk richt zich op de vraag of de getrokken conclusies valide zijn in relatie tot de 
dataverzameling. De betrokkenheid van anderen is van cruciaal belang bij het overwegen van de 
validiteit binnen kwalitatief onderzoek (King, 1994, in: Bergsma, 2003: 16).  
Het betrouwbaarheidsvraagstuk richt zich op de vraag in hoeverre de verkregen 
onderzoeksresultaten beïnvloed zijn door veronderstellingen en vooroordelen, de zogenaamde 
‘onderzoekereffecten’. Bij het validiteit- en betrouwbaarheidsvraagstuk is het van belang dat 
anderen, op basis van dezelfde dataverzameling, tot gelijke conclusies komen (Bergsma, 2003 
15/16). Miles & Huberman (1994, in: Bergsma, 2003: 16) geven aan dat er drie mogelijke 
verstoringen zijn:  
 

1. The holistic fallacy: de dataverzameling wordt door de onderzoeker als meer 
representatief geïnterpreteerd dan zij in werkelijkheid is.  

2. Elite bias: de dataverzameling van mondige, goedgeïnformeerde en doorgaans 
vooraanstaande respondenten wordt door de onderzoeker zwaarder meegenomen dan 
informatie afkomstig van minder mondige respondenten. 

3. Going native: het perspectief en de oordeelsvorming van de onderzoeker verdwijnt naar 
de achtergrond, doordat de onderzoeker de meningen en interpretaties van de 
respondenten overneemt.  

 
Ten behoeve van de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek, probeert de onderzoeker 
zoveel mogelijk rekening te houden met deze drie vormen van verstoringen. In de discussie 
(paragraaf 6.2) wordt besproken in hoeverre het onderzoek valide en betrouwbaar is. 
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3. Theoretisch kader 

 
Dit hoofdstuk gaat in op de literatuur die van belang is om inzicht te krijgen in de verschillende 
factoren die verband houden met een topsportklimaat. De theorie dient als vertrekpunt van 
nieuwe inzichten en ter onderbouwing van de resultaten. Allereerst beschrijft paragraaf 3.1 de 
ontwikkeling die het Nederlandse topsportbeleid door de jaren heen heeft doorgemaakt. 
Vervolgens gaat paragraaf 3.2 in op de betekenis van topsport voor de gemeente ’s-
Hertogenbosch, geeft paragraaf 3.3 de ontwikkelingen in de (top)sport weer en komt in paragraaf 
3.4 de relatie tussen de top- en de breedtesport aan bod. Het hoofdstuk sluit met de 
prestatiebepalende factoren die van invloed zijn op topsportsucces (paragraaf 3.5). 
 
 

3.1 Ontwikkelingen in het topsportbeleid 

Het topsportbeleid in Nederland is vanaf de jaren negentig drastisch veranderd. Voor 1996 
verschenen er slechts vier sportnota’s: in 1960, 1974 en 1984. In de nota van 1960 wordt de term 
‘topsport’ zelfs nog helemaal niet genoemd. Dit veranderde in het jaar 1979. In de topsportnota 
van dat jaar Topsport en Rijksoverheid werd er voor het eerst in beleidsmatige termen over het 
begrip ‘topsport’ gesproken (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 33). 
Met de Sportnota Wat Sport Beweegt in 1996 zorgt staatssecretaris Terpstra ervoor dat topsport 
nadrukkelijk op de politieke agenda komt te staan. In de nota geeft zij aan zich te willen blijven 
inspannen voor de verbetering van het topsportklimaat in Nederland. Tevens wordt in deze nota 
benadrukt dat topsporters aanspraak moeten kunnen maken op een concurrerend 
topsportklimaat, maar dat de bemoeienis van de Rijksoverheid vooral ondersteunend is. Zo 
ontving het Nederlands Olympisch Comité (NOC) al in 1960 financiële steun om voorbereidingen 
te treffen voor Olympische sporters. Deze overheidssteun is sindsdien gehandhaafd gebleven 
(TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 33). 
In de topsportnota Kansen voor Topsport van 1999 stelt staatssecretaris Vliegenthart dat de 
primaire verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van topsport(beleid) in Nederland bij de 
sportbonden en NOC*NSF ligt. De Rijksoverheid ondersteunt deze organisaties daarbij en schept 
voorwaarden voor een goed topsportklimaat. De instrumenten die hierbij ingezet worden zijn: 
wet- en regelgeving, subsidieverlening en maatschappelijke agendering. De beleidsmaatregelen 
in de nota worden in twee categorieën verdeeld: maatregelen gericht op verbetering van de 
maatschappelijke positie (rechtspositie en stipendium) van de topsporter en maatregelen gericht 
op de topsportinfrastructuur (onderzoek en accommodatie). NOC*NSF heeft aangegeven de nota 
Kansen voor topsport als een belangrijke basis te zien voor het huidige topsportbeleid. NOC*NSF 
is nog steeds bezig met de in deze nota gepresenteerde keuzes zoals talentontwikkeling en 
evenementenbeleid (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 33). 
In 2005 brengt staatssecretaris Ross- Van Dorp een nieuwe sportnota uit: Tijd voor Sport – 
Bewegen, Meedoen, Presteren. In deze nota wordt duidelijk gemaakt dat zorg voor de kwaliteit 
van het sportaanbod een taak voor de Rijksoverheid is. De aandacht gaat expliciet uit naar 
topsport. Het kabinet steunt het streven van de sportsector om Nederland te laten horen bij de 
beste tien landen in de internationale sportwereld. Dit doen zij door de topsportonderdelen waarin 
Nederland goed presteert of goed in kan presteren en die goed passen in de 
beleidsdoelstellingen extra te ondersteunen bij nationale talentontwikkelingsprogramma’s, de 
aanstelling van coaches en organisaties van evenementen in Nederland. De topsportonderdelen 
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krijgen extra steun voor een periode van vier jaar, het liefst gelijk aan een Olympische cyclus. 
NOC*NSF adviseert een bepaald subsidiebedrag, dat in de regel door het Ministerie van VWS 
wordt overgenomen (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 34).  
In navolging op de nota Tijd voor sport presenteert staatssecretaris Ross- van Dorp in 2006 het 
Uitvoeringsprogramma Samen voor Sport. In dit programma geeft zij aan hoe de plannen uit de 
nota in de komende jaren (2006-2010) gerealiseerd kunnen worden. Er wordt gesteld dat de 
sportbonden de eerstverantwoordelijke organisaties zijn voor de uitvoering van het programma. 
NOC*NSF is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programmamanagement, maar bij de 
uitvoering van onderdelen van het programma zijn ook andere organisaties betrokken. Ook in het 
Uitvoeringsprogramma wordt de ambitie van de sport ondersteund om Nederland een plaats te 
laten verwerven in de internationale top tien. Daarom wordt er pas geïnvesteerd in 
topsportonderdelen als Nederlandse talenten, topsporters, combinaties en teams behoren tot de 
beste acht van de wereld of daar uitzicht op hebben (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 34-35). 
Ook staatssecretaris Bussemaker wil de sportsector aan de top versterken. In de beleidsbrief De 
Kracht van Sport van 2007 houdt het kabinet vast aan de ‘toptienambitie’ aangevuld met de 
steunbetuiging aan de sportsector om binnen tien jaar (2016) een sportklimaat op Olympisch 
niveau te realiseren dat zou moeten leiden tot de Nederlandse kandidaatstelling voor de 
Olympische Spelen in 2028, het zogenaamde Olympisch Plan 2028. Binnen deze Olympische 
ambitie past het beleid om de werving, planning en organisatie van topsportevenementen in 
Nederland te ondersteunen. Met het versterken en het uitbreiden van het topsportprogramma, wil 
Bussemaker bereiken dat het aantal Nederlandse talenten dat uitzicht heeft op de internationale 
top dan wel die top daadwerkelijk bereikt, in 2011 gegroeid is met 20% ten opzichte van 2007. Er 
dient echter opgemerkt te worden dat het kabinet de toptienambitie van de sportsector 
ondersteunt, maar dat zij niet kunnen worden afgerekend op het (niet) bereiken van die 
doelstelling. Vanaf 2008 gaat de Nederlandse overheid jaarlijks een vast bedrag investeren in de 
voorbereiding van de topsporters op de Olympische en Paralympische Zomer- en Winterspelen. 
Zij hopen hiermee een impuls te geven aan trainings- en wedstrijdprogramma’s. Om de 
financiering rond te krijgen wordt het budget voor talentontwikkeling vanuit de nota Tijd voor Sport 
(4,8 miljoen euro) verhoogd met 2,5 miljoen euro (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 35). 
In 2008 heeft Bussemaker de beleidsperiode 2006-2008 laten evalueren. Uit deze 
Tussenrapportage 2008 sportbeleid is duidelijk geworden dat het Ministerie van VWS met de 
uitvoering van de beleidsbrief De Kracht van Sport (oktober 2007), evenals de uitvoering van de 
nota’s Tijd voor Sport (september 2005) en Samen voor Sport (juni 2006) redelijk tot goed op weg 
is. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2008) is gebleken dat het topsportklimaat in 
Nederland is verbeterd. De afgelopen jaren hebben de sportsector, de overheid en het 
bedrijfsleven gekeken naar de haalbaarheid en het draagvlak voor de organisatie van de 
Olympisch en Paralympische Spelen in 2028. Tevens hebben zij gekeken naar de vraag wat die 
Spelen voor Nederland kunnen betekenen. De positieve resultaten en de goede reacties in de 
samenleving waren aanleiding om in op dit pad verder te gaan (http://www.minvws.nl). 
 
Op de volgende pagina geeft figuur 2 de belangrijkste ontwikkelingen in het topsportbeleid van de 
Rijksoverheid sinds 1979 in het kort weer. 
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Figuur 2. Ontwikkelingen in het topsportbeleid (TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 32) 
 
 

3.2 Betekenis van topsport 

De betrokkenheid van de gemeente bij topsport is gegrond op de betekenis die zij eraan geeft. 
Deze betekenis wordt hieronder aangeduid met de ontplooiings-, welzijns-, inspiratie-, 
economische en promotionele waarde (Van Bottenburg et al., 2003). Allereerst wordt de 
mogelijke betekenis van topsport voor de individuele burger en groepen burgers toegelicht. 
Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van topsport voor de stad ’s-Hertogenbosch als 
geheel en voor de gemeentelijke organisatie in het bijzonder. 
 

Ontplooiingswaarde 

Topsport is onlosmakelijk verbonden met breedtesport. De georganiseerde wedstrijdsport richt 
zich op competitie tussen sporters met als intrinsieke doelstelling om te meten wie de beste is. 
Dankzij voornamelijk sportverenigingen kunnen burgers naar eigen wensen en mogelijkheden 
sporten. Een deel hiervan richt zich op de georganiseerde wedstrijdsport en een deel daarvan 
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blijkt talentvol. Een fractie daarvan haalt de top. Zo vormt de breedtesport een kweekvijver voor 
de topsport. Topsporters functioneren echter niet meer hetzelfde als breedtesporters. Een positie 
aan de nationale en/of internationale top is alleen te behalen en te behouden wanneer men de 
topsportbeoefening als een primaire tijdsbesteding benadert en professioneel wordt ondersteund. 
Het merendeel van de topsporters kan dan ook de sport niet beoefenen zonder hulp van derden. 
Omdat topsporters met name in hun individuele leefsituatie en trainingsmogelijkheden afhankelijk 
zijn van lokale omstandigheden, hebben ook gemeenten een verantwoordelijkheid in het bieden 
van deze ondersteuning. Het lijkt een logische gedachte dat wanneer een gemeente de 
breedtesport stimuleert, zij ook beleid voert om de topsporter (die immers uit de breedtesport 
voortkomt) te ondersteunen (Van Bottenburg et al., 2003: 11). 
 
Topsporters bezitten bijzondere talenten op het gebied van sportbeoefening. De Rijksoverheid 
heeft een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid om topsporters de kans te bieden hun 
talenten te ontwikkelen op zich genomen. Artikel 26 van de universele verklaring van de rechten 
van de mens geeft ook aan dat iedereen recht heeft op de op de volle ontwikkeling van de 
menselijke persoonlijkheid. Artikel 22-3 van de Nederlandse grondwet voegt hieraan toe dat de 
overheid de voorwaarden schept voor maatschappelijke en culturele ontplooiing van 
vrijetijdsbesteding. Vanuit dit artikel kan beredeneerd worden dat iedere gemeente een bepaalde 
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de ontwikkeling van zijn burgers, waar dus ook 
sportief begaafde mensen onder vallen. De mate van verantwoordelijkheid is echter wel 
afhankelijk van de omvang van de gemeente, omdat grotere gemeenten betere voorzieningen 
kunnen treffen die getalenteerde mensen nodig hebben om hun talenten te ontplooien. Uiteraard 
is het aanbod van voorzieningen afhankelijk van de historische situatie en de afstemming met 
andere gemeenten. Maar dit voorzieningenaanbod is wel bepalend voor de mate waarin een 
gemeente topsporters aan zich kan binden en in hoeverre zij zich gedwongen voelen om uit te 
wijken naar andere plaatsen (Van Bottenburg et al., 2003: 11-12). 
 

Welzijnswaarde 

Het bijzondere van topsportprestaties is dat topsporters daarvan niet alleen zelf kunnen genieten, 
maar daartoe ook grote delen van de bevolking toe in staat stellen. Er is geen ander 
maatschappelijk deelterrein dat zoveel mensen bereikt en boeit als sport. Honderdduizenden 
mensen bezoeken jaarlijks sportwedstrijden en miljoenen mensen kijken naar sport op televisie 
(Ministerie van VWS, 1999: 12). Deze zogenaamde ‘passieve sportparticipatie’ is een belangrijke 
vorm van vrijetijdsbesteding, waarvoor de overheid ook hier krachtens de grondwet de 
verantwoordelijkheid heeft om voorwaarden te creëren die de burgers in staat stelt om van deze 
vorm van vrijetijdsbesteding te genieten (Van Bottenburg et al., 2003: 12). 
Door de grote aantallen toeschouwers en soms ook deelnemers hebben topsportevenementen 
een functie als sociale ontmoetingsplaats, die de sociale binding en integratie kan bevorderen. 
Zoals Nederlandse topsportprestaties op bijvoorbeeld de Olympische Spelen voor veel mensen in 
ons land aanleiding zijn om zich als Nederlander te presenteren, vergroten topprestaties van 
plaatselijke topsporters de trots onder inwoners om deel uit te maken van een stedelijke 
gemeenschap (Ministerie van VWS, 1999: 13-14). Wanneer bijvoorbeeld EiffelTowers of FC Den 
Bosch goed presteert, neemt de trots toe om Bosschenaar te zijn. Wordt een Bosschenaar 
wereldkampioen taekwondo, dan wekt dat bij de meeste Bosschenaren meer belangstelling en 
tevredenheid op dan wanneer hij geen kampioen wordt of uit een andere plaats afkomstig is. 
Doordat dit bij het merendeel van de bevolking op dezelfde wijze uitwerkt, stimuleren 
topsportprestaties het besef van eenheid en binding. Wanneer het hier om mensen gaat die 
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buiten de sport in verschillende opzichten van elkaar verschillen en soms tegenover elkaar staan, 
gaat hiervan een sociaalintegrerende werking uit. Dit wil echter niet zeggen dat de overheid de 
salarissen van topsporters moet bekostigen (Van Bottenburg et al., 2003: 12-13). Het versterken 
van een sociaal-sportieve binding binnen een gemeenschap heeft ook een keerzijde. Het zich 
afzetten tegen de (supporters van de) tegenstander leidt dikwijls tot verbaal en fysiek geweld. De 
toename van verharding en intolerantie op het speelveld versterkt dat proces (Ministerie van 
VWS, 1999: 13-14). 
 

Inspiratiewaarde 

Zoals hierboven al aan de orde kwam, stimuleert topsport de ‘passieve sportparticipatie’. Een 
ongekend aantal mensen volgt (top)sport als toeschouwer, kijker of lezer. Vanwege deze 
belangstelling bestaat er ook vanuit media en sponsors grote aandacht voor sport, waardoor de 
financiële input in de sport groot is. Deze financiële middelen kunnen door sportorganisaties 
worden aangewend om de breedtesport te faciliteren en te stimuleren (Van Bottenburg et al., 
2003: 13). Naast de functie voor ‘passieve sportparticipatie’ wordt topsport vaak ook gezien als 
een middel dat mensen enthousiasmeert om zelf ook te gaan sporten. Een van de argumenten 
om topsport te stimuleren is namelijk het stimulerend effect hiervan op de breedtesport. 
Identificatie en ontwikkeling van zelfvertrouwen zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Ook heeft 
topsport een voorbeeldfunctie in onze samenleving. Door de toegenomen mediabelangstelling 
krijgt men inzicht in het grensverleggende aspect van topsportbeoefening. Dit boeit mensen en 
het levert herkenningsmogelijkheden op. Gebleken is dat topsporters vooral bij jongeren die 
dezelfde tak van sport beoefenen, door hun rolmodel zelfs gedragsveranderingen teweeg kunnen 
brengen. Vele jongeren spiegelen namelijk hun gedrag aan dat van (inter)nationale toppers. Deze 
voorbeeldfunctie brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de topsporter met zich 
mee en stelt dus hoge eisen aan de (persoonlijke) kwaliteiten van topsporters en hun 
begeleiders. Het ligt voor de hand dat de inspiratiewaarde voor jongeren in ’s-Hertogenbosch het 
grootst is wanneer een topsporter in een lokale sportvereniging zijn of haar sport beoefent en 
regelmatig persoonlijk aanwezig is. De kans op rechtstreekse identificatie en inspiratie voor 
breedtesporters hangt namelijk af van de mate waarin topsport op lokaal niveau is 
vertegenwoordigd (Van Bottenburg et al., 2003: 13). Maar dat aansprekende topsportsuccessen 
automatisch leiden tot een toename van het aantal georganiseerde sportbeoefenaars is nooit 
aangetoond (http://www.mulierinstituut.nl (b)). Zo zullen de prestaties van Yuri van Gelder op 
landelijke schaal niet leiden tot een toename van het aantal turners. Wel kan het zijn dat het 
ledenaantal van sportclub Flik-Flak groeit, omdat turners uit de regio vanwege het succes wellicht 
eerder voor deze club zullen kiezen dan voor een andere in de buurt.  
 

Economische waarde 

Topsport is een activiteit met een zelfstandige economische waarde. Topsport biedt velen 
werkgelegenheid, is een bron van economische activiteiten, is door zijn mondiale bereik een 
promotie voor Nederland en is dankzij de ruime televisieaandacht voor het bedrijfsleven geschikt 
als medium voor reclame en het creëren van een positief imago. In de topsport gaan vele 
honderden miljoenen euro’s om. Hierbij kan gedacht worden aan de financiering van 
topsportevenementen, de opbrengsten van tv-uitzendrechten, de bouw en inrichting van 
topsportaccommodaties, het handhaven van de openbare orde, de prijzengelden en de 
salarissen van alle betrokkenen (Ministerie van VWS, 1999: 14). 
Ook gemeenten zien steeds meer het economische belang van topsport in en ontwikkelen mede 
daarom een actief topsportbeleid. Maar de economische waarde van de totale topsport in de 
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gemeente ’s-Hertogenbosch zal in de huidige situatie niet groot zijn. Daarvoor is de topsport in  
’s-Hertogenbosch nog te beperkt van omvang. Voor een belangrijk deel bestaat deze uit sporters 
bij amateursportverenigingen, zoals de hockey-, turn- en taekwondovereniging. Van meer 
economische importantie zijn EiffelTowers en FC Den Bosch. Bij deze clubs zijn honderden 
sponsors betrokken. 
 

Promotionele waarde 

Topsport kan worden aangegrepen voor de promotie van diensten, producten, bedrijven en 
andere organisaties. Topsport wordt bij diverse gemeenten dan ook in verband gebracht met 
stadspromotie. In dit geval wordt topsport ingezet als city marketing ter vergroting van de 
naamsbekendheid, versterking of bijstelling van het imago, versterking van het woon- en 
werkklimaat onder bedrijven en burgers of vergroting van de aantrekkingskracht op toeristen en 
winkelend publiek uit de regio ’s-Hertogenbosch. In dit opzicht dient er onderscheid gemaakt te 
worden tussen topsportevenementenbeleid en topsportbeleid. Het organiseren van 
topsportevenementen zorgt ervoor dat het bedrijfsleven en de gemeente bij elkaar komen en stelt 
inwoners in staat om elkaar in een aansprekende omgeving te ontmoeten. Het topsportbeleid 
stelt de gemeente in staat om door middel van topsport het imago van de stad te beïnvloeden en 
te versterken. Dit beleid is gericht op de lange termijn.  
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de mogelijkheden die topsport op dit gebied biedt nog niet 
optimaal benut. ’s-Hertogenbosch is van oudsher een stad die leunt op kunst, cultuur en 
cultuurhistorie. Gebleken is dat stimulerend beleid op deze gebieden een stimulerend effect heeft 
op het stadsimago. Dit effect leidt ertoe dat de gemeente vooral in deze sector investeert. Toch 
bestaat er in de nieuwe aanpak voor citymarketing van ’s-Hertogenbosch ook ruimte voor sport. 
Er zijn namelijk ook positieve effecten van topsport te verwachten, omdat hieraan verschillende 
betekenissen zijn verbonden die aansluiten bij de gemeente ’s-Hertogenbosch 
(http://www.denbosch.nl). Topsport is een vorm van prestatiekunst en is een belangrijk onderdeel 
van de populaire cultuur die garant staat voor media- en publieksaandacht. Zelfs kleine 
activiteiten kunnen voor de buitenwereld de identificatie van sporthelden en hun woonplaats 
versterken. Hierbij kan gedacht worden aan de huldiging van aansprekende kampioenen,. Op die 
manier wordt Lemmer geassocieerd met Rintje Ritsma, Boekel met Leontien van Moorsel en 
Made met Gianni Romme. En Varsseveld bijvoorbeeld is een trekpleister voor Koreanen 
geworden sinds het succes van Guus Hiddink (Van Bottenburg et al., 2003: 16).  
 

3.3 Ontwikkelingen in de (top)sport 

Hierboven is duidelijk geworden dat er een groot aantal positieve effecten aan topsport wordt 
toegekend. Men dient de ogen echter niet te sluiten voor de negatieve kanten aan de topsport, 
die er vanzelfsprekend ook zijn. Topsport voldoet niet meer als vrijetijdsbesteding naast werk of 
studie, maar is een professie geworden die steeds meer tijd, kennis, technologie en ook geld 
vergt. (Top)sport is onder een toenemende invloed komen te staan van ontwikkelingen als 
commercialisering, professionalisering en mediatisering. Het economisch belang in de sport is 
groter geworden (W.J.H. Mulier Instituut, 2007: 9). Dit zorgt ervoor dat de verhoudingen en 
afhankelijkheidsrelaties in de sportwereld in hoog tempo veranderen en steeds gecompliceerder 
worden. Er gaat meer geld in de sport om, de belangen verzakelijken en de overheid stelt in 
toenemende mate regels op waarvan het effect op de sport niet altijd gelijk duidelijk is. Dit kan 
bestuurlijke en organisatorische vragen oproepen en problemen veroorzaken, omdat de sport 
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grotendeels bestaat uit vrijwilligersorganisaties in plaats van professionele beroepsorganisaties 
(W.J.H. Mulier Instituut, 2007: 22). In deze paragraaf (3.3) wordt ingegaan op de ontwikkelingen 
commercialisering, professionalisering en mediatisering. Deze ontwikkelingen hebben ook 
gevolgen gehad voor de relatie tussen de top- en de breedtesport, die in de volgende paragraaf 
(3.4) wordt besproken.  
 

Commercialisering 

Sinds het begin van de jaren tachtig heeft het commercialiseringsproces in de topsport zich 
versneld ontwikkeld. Allereerst stelde de topsport zich meer open voor commercialisering door 
onder andere de media en het bedrijfsleven. Daarnaast zorgde de introductie van satelliet- en 
kabeltelevisie ervoor dat topsport toegankelijker werd en dat internationaal opererende 
commerciële mediaorganisaties bloeiden en groeiden. Als gevolg hiervan ontstond er door de 
popularisering van sport een grote vraag naar een sportaanbod op televisie (Van Bottenburg, 
2005 in: TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–2: 21). Dit proces van commercialisering heeft de positie 
en verhoudingen van alle betrokken partijen in de sport veranderd (W.J.H. Mulier Instituut, 2007: 
23). Zo zijn succesvolle topsporters inmiddels zelfstandige ondernemers geworden en is hun 
positie ten opzichte van de sportbond hierdoor versterkt. Dit levert wel eens spanningen op 
tussen zakelijke en sportieve belangen (Van Bottenburg, 2005 in: TK 31 711, 2008-2009, nrs. 1–
2: 21). Commercialisering kent in sporttakken als wielrennen, boksen, voetbal en tennis al een 
lange geschiedenis. In sporttakken als schaatsen, zwemmen, judo, atletiek en schaken is dit 
proces pas recentelijk ingezet. Rond de commerciële topsport ontwikkelt zich bovendien een 
sterk op het commercieel ondernemerschap gerichte sector, waarin allerlei nieuwe functies 
worden gecreëerd, zoals zaakwaarnemers, spelers- en atletenmakelaars, organisatoren van 
trainingskampen/clinics, sportmarketingbureaus, commerciële omroeporganisaties en media-
adviseurs (W.J.H. Mulier Instituut, 2007: 23). De commercialisering heeft er ook voor gezorgd dat 
er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de (afhankelijkheids)verhoudingen tussen de staat, 
markt en het particulier initiatief in de sport. Zo is de overheidssubsidie altijd gebaseerd geweest 
op een balans tussen grotere mediagenieke sporten en sporten die klein zijn of niet goed op de 
commerciële markt te exploiteren zijn (horizontale solidariteit). En zo is ook de overheidssubsidie 
altijd voornamelijk gericht geweest op de breedtesport, omdat de topsport meer mogelijkheden 
kent om zichzelf via sponsoren en de media te financieren (verticale solidariteit) (W.J.H. Mulier 
Instituut, 2007: 23). Meloen (2000, in: De Vries et al, 2007: 10) bevestigt dit. Hij geeft aan dat de 
vermindering van overheidssubsidies een van de oorzaken is van commercialisering. Volgens 
hem moesten topsportorganisaties hierdoor andere bronnen van inkomsten zoeken.  
Naast topsportorganisaties bevinden ook breedtesportverenigingen zich in een periode van 
verandering. Er wordt samengewerkt of samengegaan met commerciële sportaanbieders. Er 
vindt professionalisering en schaalvergroting plaats en er wordt gewerkt aan en verandering en 
uitbreiding van het sportaanbod (W.J.H. Mulier Instituut, 2007: 20).  
 

Professionalisering  

De economische krachten achter de commercialisering vragen om verzakelijking, rationalisering 
en professionalisering van de sportwereld. De ontwikkelingen beïnvloeden niet alleen de sport in 
het algemeen, maar ook de sportbestuurders. De omgeving van sportorganisaties is door de 
jaren heen veranderd en verandert nog steeds; men doet zaken met commerciële zakenpartners 
(sponsoren) en afnemers van sport, zoals de (internationale) media. Deze toegenomen 
complexiteit waar sportorganisaties mee te maken hebben, stelt andere en nieuwe eisen aan het 
sportbestuur. Het vraagt om bestuurders die zowel bekend zijn met de non-profit markt met een 
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verenigingsbestuur als met de commerciële beroepssport (De Vries et al., 2007: 10). De 
invoering van een betaald en professioneel werkapparaat in sportorganisaties die voor een 
belangrijk deel drijven op vrijwilligheid, binding, identificatie, emotie en onvoorspelbaarheid is hier 
het gevolg van (Van Bottenburg, 2006: 2). Dit kan de relatie tussen de professionals en de in de 
organisatie actieve vrijwilligers en sporters beïnvloeden (Van Bottenburg, 2006: 5). Tevens wordt 
verondersteld dat dit leidt tot een verzakelijking van de relaties tussen de sportorganisaties en 
hun leden, met als gevolg dat deze leden minder bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Volgens 
Janssens (2008, in: W.J.H. Mulier Instituut, 2008: 3) is het niet de commercialisering en 
professionalisering die in de sport zorgen voor problemen, maar de groei en complexiteit van de 
gehele sportsector. Professionalisering is volgens hem hierbij juist de oplossing. 
Professionalisering kost geld en daar zit volgens Janssens juist het probleem: het vraagt om 
contributieverhogingen en daar zitten de leden niet op te wachten. Zij willen wel graag dat binnen 
hun vereniging alles goed geregeld is, maar daar niet meer voor betalen. Volgens Janssens laten 
ervaringen uit het verleden zien dat professionalisering niet hoeft te leiden tot een afkolving van 
het vrijwilligersbeleid (W.J.H. Mulier Instituut, 2008: 3).  
Ook in de topsport zijn deze ontwikkelingen merkbaar. De sterke internationale concurrentie in de 
topsport dwingt topsportorganisaties tot professionalisering en verzelfstandiging, waardoor de 
relatie tussen top- en breedtesport steeds meer onder druk komt te staan (W.J.H. Mulier Instituut, 
2007: 20). De breedtesport vormt de basis van de topsport. Verenigingen worden ‘gedwongen’ te 
professionaliseren om te vermijden dat het gat met de topsport te groot wordt.  
 

Mediatisering 

Mediatisering wordt in het algemeen vooraf gegaan door professionalisering en 
commercialisering en dit maakt dat het is voorbehouden aan populaire topsporten. Mediatisering 
is het proces waarbij sport verandert in mediasport. Het is een langetermijnproces dat niet in alle 
landen en takken van sport even snel verloopt en gevorderd is. Voordat een sport een 
mediasport wordt, heeft het meestal al een overgang van amateur- naar beroepssport 
meegemaakt en heeft ook commercialisering al plaatsgevonden. Mediatisering is in feite een 
bijzondere vorm van commercialisering. Kunnen (2007) geeft aan dat mediasport op commerciële 
basis voor televisie gereconstrueerde topsport is, die door sport-, marketing- en 
omroeporganisaties aan het kijkerspubliek worden aangeboden (Kunnen, 2007: 1). De 
mediatisering heeft ervoor gezorgd dat de sportsector beschikt over toenemende geldstromen en 
verdergaande informatieverstrekking. De verkoop van sport genereert inkomsten voor de 
sportsector. Maar door de opkomst van de mediasport richten (top)sportorganisaties zich steeds 
meer op de belangen van kijkers ten koste van de belangen van de beoefenaars. Door het grote 
belang dat wordt gehecht aan hoge kijkcijfers, proberen de media invloed uit te oefenen op data 
en tijdstippen van wedstrijden en (top)sportevenementen. Ook wat betreft informatievoorziening 
zijn de mogelijkheden groter geworden. Zo kunnen er bijvoorbeeld sociale, economische en/of 
politieke boodschappen gekoppeld worden aan sport, die bij kunnen dragen aan het vergoten van 
de maatschappelijke binding. Maar de informatievoorziening in de media kan ook negatieve 
beelden versterken. Ze kunnen bijvoorbeeld nationalisme aanwakkeren en het gebruik van 
fysieke en mentale agressie in de sport vanzelfsprekend maken. De media hebben sporten dus 
soms letterlijk verrijkt, maar ook veranderd. (De Vries et al., 2007: 12). 
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3.4 Relatie tussen de top- en de breedtesport 

Onder invloed van de hierboven ontwikkelingen en de toename van de ongebonden 
sportbeoefening buiten de sportvereniging en andere organisaties, is de relatie tussen de top- en 
breedtesport in een aantal opzichten problematischer en zwakker geworden. Veel mensen 
sporten tegenwoordig zonder de ambitie te hebben om door te groeien naar het niveau van 
topsport en zonder dat zij daarvoor kunnen worden geselecteerd. De huidige topsport kan niet 
meer gezien worden als enkel het verlengstuk van de breedtesport. Hoewel alle topsporters 
afkomstig zijn uit de breedtesport en zij volgens dezelfde spelregels hun sport bedrijven, heeft de 
topsport zich ontwikkeld tot een relatief autonome wereld, die volgens andere principes 
functioneert dan de breedtesport (Van Bottenburg, 2003: 285-286). Het behalen en handhaven 
van een positie in de top is in de huidige internationale concurrentiestrijd in de meeste sporten 
alleen realistisch als topsport als een primaire tijdsbesteding wordt benaderd. Hierdoor komt 
topsport qua niveau steeds verder af te liggen van wat ‘gewone’ mensen kunnen realiseren. Dit 
kan leiden tot bewondering, maar ook vervreemding (Wann, 2001, in: Van Bottenburg, 2003: 285-
286). Het lijkt er dus op dat de piramide als voorstelling van de sportwereld incompleet is 
geworden (Van Bottenburg, 2003: 285). Toch wordt de relatie tussen de top- en de breedtesport 
in het sportbeleid nog tamelijk onproblematisch voorgesteld. Het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC) gaat uit van de double pyramid theory. Volgens deze theorie 
 

“brengen duizenden sportbeoefenaars een paar Olympische kampioenen voort, terwijl deze 
kampioenen door hun rolmodel weer duizenden mensen stimuleren om één of andere vorm van 
sport te gaan beoefenen” (IOC, 2000, in: Van Bottenburg, 2003: 286).  

 
Deze theorie klinkt ook door in zowel nationaal als gemeentelijk (top)sportbeleid, waarin steeds 
de (positieve) relatie tussen de top- en breedtesport wordt benoemd. De essentie van het beleid 
luidt steeds dat de top- en breedtesport onafscheidelijk van elkaar zijn en elkaar onderling 
versterken (Van Bottenburg, 2003: 286). 
De genoemde double pyramid theory gaat uit van een harmonieuze samenhang en positieve 
wederzijdse beïnvloeding van top- en breedtesport en negeert daarmee ook de spanningen die 
tussen beide kunnen optreden: moet een nieuwe accommodatie worden vrijgegeven voor de 
training van een selecte groep topsporters of ook voor alle recreanten? Kan een beleid gericht op 
een verdere diversiteit van sportbeoefening op gespannen voet komen te staan met een beleid 
gericht op topsportsuccessen? Kan een beleid gericht op vroege selectie, talentontwikkeling en 
een prestatiementaliteit haaks komen te staan op een beleid gericht op omvangrijke 
lichaamsbeweging bij jong en oud ter bevordering van de gezondheid? (Van Bottenburg, 2003: 
286). Dit zijn voorbeelden van afwegingen die de landelijke en gemeentelijke overheid dienen te 
maken bij investeringen in de topsport en die hoe dan ook gevolgen hebben voor zowel de top- 
als de breedtesport. 
 
 

3.5 Prestatiebepalende factoren van topsport 

Het doel van topsport is het behalen van succes, maar topsportsucces ontstaat niet zomaar. Dit 
vraagt een langetermijninvestering, zowel van de sporters zelf als van de partijen rond de 
sporters die het beoefenen van topsport mogelijk maken. De laatste jaren heeft topsport in 
toenemende mate een eigen plaats binnen het gemeentelijk beleid gekregen. Dat topsportsucces 
maakbaar is, vormt vaak een belangrijk uitgangspunt van het topsportbeleid. Hoewel niemand 
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eraan twijfelt dat een goed beleid en een efficiënte investering in topsport belangrijk zijn voor 
topsportprestaties, is nog niet duidelijk of dit effect niet overschat of misschien onderschat wordt 
(De Bosscher, De Knop & Leblicq, 2004: 4). Topsportprestaties zijn namelijk een product van 
verschillende interagerende invloeden. Aan de ene kant zijn er de genetische kwaliteiten van de 
mens, aan de andere kant spelen fysieke, sociale en culturele omstandigheden waar de 
topsporter zich in bevindt een belangrijke rol. Er bestaat geen twijfel dat iedere sportactiviteit een 
functie is van een of andere combinatie van deze voorwaarden, toch bestaat er in de literatuur 
geen alomvattend verklaringsmodel voor topsportprestaties. Sport blijft tenslotte een reflectie van 
het cultureel systeem waarin mensen leven (De Bosscher et al., 2004: 8). Dit draagt ertoe bij dat 
prestatiebepalende factoren van topsport kunnen verschillen van land tot land en zelfs van 
gemeente tot gemeente. Om inzicht te krijgen in de prestatiebepalende factoren, kunnen we deze 
classificeren op drie niveaus (De Bosscher & De Knop, 2002: 31): de topsporter en zijn 
persoonlijke omgeving (microniveau), het beleid en de alom heersende politiek (mesoniveau) en 
de maatschappelijke en culturele context (macroniveau). In deze paragraaf wordt nader ingegaan 
op deze niveaus en de prestatiebepalende pijlers van het mesoniveau in het bijzonder (De 
Bosscher et al, 2004). 
 

Microniveau  

Onder het microniveau verstaan we enerzijds de genetische eigenschappen van een topsporter 
en anderzijds de persoonlijke omgeving zoals de ouders, vrienden en de coach. Deze factoren 
liggen (grotendeels) buiten de controle van het beleid. Daarnaast situeren zich op microniveau 
ook factoren die wel gecontroleerd en beïnvloed kunnen worden, zoals psychologische, 
medische, technische en tactische begeleiding. Het gaat hier dus om de factoren die de 
individuele prestaties van één topsporter bepalen (De Bosscher et al., 2004: 9). 
 

Mesoniveau  

Het middelste niveau is het mesoniveau. Deze factoren en volledig of gedeeltelijk in handen van 
beleid. Afhankelijk van de effectiviteit van het beleid en de investeringen in topsport hebben 
topsporters meer kans om goed te presteren. Binnen dit niveau kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen factoren die het individueel succes van een topsporter beïnvloeden en factoren 
die het gemeentelijk of plaatselijk succes van een gemeente bepalen. In het eerste geval wordt 
de situatie van een topsporter x vergeleken met topsporter y; in het tweede geval wordt 
gemeente x vergeleken met gemeente y (Van Bottenburg, 2000, in: De Bosscher et al., 2004). 
Vanuit beleidsinvalshoek wordt het onderzoek beperkt tot de analyse van het gemeentelijk 
succes. 
 

Macroniveau  

Onder het macroniveau verstaan we alle factoren die het nationaal succes van een land 
beïnvloeden, maar die buiten de invloedssfeer van het beleid liggen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om factoren als economische welvaart, populatie, geografische ligging, klimatologische 
omstandigheden en het politiek systeem. Daarnaast situeren zich op macroniveau ook factoren 
die zeer moeilijk meetbaar zijn, maar die een grote invloed op sportprestaties kunnen hebben. 
Hierbij kan gedacht worden aan de cultuur van een land, de levenswijze, opvattingen en 
gewoonten (De Bosscher et al., 2004: 9). 
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Tot slot dient opgemerkt te worden dat er een grote interafhankelijkheid bestaat tussen de 
hierboven besproken niveaus van topsportsucces. Allereerst kunnen topsporters en structuren 
niet los worden gezien van het socio-cultureel systeem. Ten tweede wordt het succes van het 
topsportbeleid bepaald door prestaties die op individueel niveau worden geleverd. Daarom 
spreken De Bosscher et al. (2004) van een interactiemodel van prestatiebepalende factoren. 
Hieronder staat dit model weergegeven. 
 

 
 
Figuur 3. Interactiemodel van prestatiebepalende factoren (De Bosscher & De Knop, 2002). 
 
Aan bovenstaande kan nog een vierde niveau van prestatiebepalende factoren worden 
toegevoegd: de omgeving van het sportsysteem, zoals de invloed van de media, de 
topsportcultuur en de traditie van een sport in een gemeente. Deze factoren zijn echter moeilijker 
te beïnvloeden en vormen een grijs gebied tussen het meso- en macroniveau (De Bosscher et 
al., 2004: 10). In wat volgt worden vanuit de literatuur de belangrijkste prestatiebepalende 
factoren op mesoniveau weergegeven. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat meer 
dan 50% van het topsportsucces wordt verklaard door factoren op het macroniveau, die dus 
buiten de beinvloedingssfeer van het beleid liggen. Maar van alle factoren die het topsportsucces 
bepalen, zijn die op het mesoniveau de enige factoren waar door gemeentelijk (top)sportbeleid 
effectief iets aan gedaan kan worden. Dat maakt het voor dit onderzoek interessant om deze 
effecten na te gaan. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. 
 

De prestatiebepalende pijlers van het mesoniveau 

Om tot topsportsucces te kunnen komen is allereerst een zekere input vanuit beleid noodzakelijk, 
die het moet toelaten om de optimale criteria voor succes te kunnen creëren. Om vervolgens tot 
het gewenste resultaat te komen (output), is het van belang wat er geïnvesteerd wordt en op 
welke manier dit gebeurt (troughput). Hierbij kunnen er zeven prestatiebepalende pijlers van het 
topsportbeleid onderscheiden worden. De eerste pijler betreft de organisatie en structuur van het 
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beleid. De middelen die in topsport geïnvesteerd worden zijn belangrijk, maar het is de 
organisatie en de structuur van de sport in een gemeente en de maatschappelijke relatie die een 
efficiënt gebruik van middelen mogelijk moet maken om de kansen op topsportsucces te 
verhogen (SIRC, 2002). De mate waarin de overheid en private sportinstanties het beleid op 
elkaar afstemmen, aanvullend of concurrerend werken en met elkaar communiceren is een zeer 
belangrijke maatstaf in de efficiëntie van het topsportbeleid. Een topsporter mag niet het 
slachtoffer zijn van wat er in het beleid kan misgaan (De Bosscher et al., 2004: 19).  
De tweede pijler betreft de basis van de piramide: de ontwikkeling van de breedtesport. Voor de 
continue aanvoer van talent is de topsport afhankelijk van instroom vanuit de breedtesport. Maar 
niet alleen de kwantiteit van de breedtesport is van belang, er dient ook aandacht uit te gaan naar 
de kwaliteit. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de sportverenigingen significant 
bijdraagt aan sportief succes (Eijkelenkamp, Nanninga & Welling, 1999).  
 
De derde pijler is de piramide van de talentontwikkeling: de sportieve loopbaan van de topsporter. 
Deze pijler gaat in op de fasen die de sportieve loopbaan van de topsporter beïnvloeden. Deze 
fasen bevatten talentdetectie, talentontwikkeling, de feitelijke topsportcarrière en het einde van de 
topsportcarrière. De fase van talentdetectie gaat in op het opsporen en selecteren van talenten 
en hen te winnen voor de betreffende sportorganisatie (De Bosscher et al., 2004: 20). De periode 
van talentontwikkeling kan gezien worden als een periode waarin het talent al dan niet extra 
aandacht krijgt om zijn hoogbegaafdheid te ontwikkelen (Van Rossum, 1992, in: De Bosscher et 
al., 2004: 21). In dezelfde levensperiode dient een topsporter twee belangrijke, maar ook 
tegenstrijdige zaken te combineren: topsport en onderwijs. Het is bijna onmogelijk om topsport te 
combineren met normaal onderwijs. In Nederland zijn hiervoor zogenaamde LOOT-scholen 
opgericht, waar topsporters de mogelijkheid krijgen om hun schooldiploma te halen naast alle 
sportieve trainingsarbeid die zij moeten verrichten (http://www.stichtingloot.nl). Om met de 
internationale concurrentie mee te kunnen draaien is daarnaast een complete begeleiding van 
het talent van belang. Er dient gewerkt te worden aan de totaalontwikkeling van het talent, 
inclusief mentale, fysieke en voedingsbegeleiding (De Bosscher et al., 2004: 22). De feitelijke 
topsportcarrière is de fase waarin de topsporter het hoogste niveau van de competitie bereikt. 
Met betrekking tot beleidsondersteuning wordt hier onderscheid gemaakt tussen twee typen 
topsporters: topsporters die met hun sport voldoende verdienen om van te leven en topsporters 
die onvoldoende verdienen op om professioneel met hun sport bezig te zijn. Topsporters moeten 
vaak zelf nog veel investeren om hunsport te kunnen bedrijven (De Bosscher et al., 2004: 23). Of 
een topsporter slaagt, hangt af van het feit of er op microniveau een klimaat wordt gecreëerd dat 
de topsporter in staat stelt zich optimaal te concentreren op zijn sport (De Bosscher et al., 2004: 
23). In tegenstelling tot de voorgaande pijlers is dit iets waar de topsporter iets over kan zeggen.  
De vierde pijler bevat de financiële investeringen in (top)sport. Topsportsucces is gerelateerd aan 
het effectief gebruik van de middelen om vooropgestelde doelen te bereiken (De Bosscher et al., 
2004: 24). In de literatuur is weinig terug te vinden over de effectieve relatie tussen het budget 
voor topsport en topsportprestaties, maar volgens SIRC (2002) bestaat er een direct verband 
tussen overheidsinvesteringen in sport en succes.  
De vijfde pijler betreft topsportfaciliteiten en infrastructuur. De aanwezigheid van een 
topsportinfrastructuur in een gemeente heeft direct verband met het budget dat een gemeente 
spendeert aan topsport (pijler vier). Toegang tot geschikte trainingsfaciliteiten en een goede 
kwaliteit van het materiaal en de toestellen zijn voor topsporters zeer belangrijke factoren in hun 
weg naar succes. In het algemeen heerst er echter een spanning tussen de beschikbaarheid van 
sportaccommodaties voor recreatieve beoefening en topsport, waardoor topsporters niet kunnen 
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trainen op de voor hen meest gunstige momenten. Centralisatie van topsportfaciliteiten voor 
verschillende disciplines enkel voor de topsport bleek in een aantal landen efficiënt te zijn. Naast 
topsportinfrastructuur zijn ook de voorzieningen voor de breedtesport belangrijk. Het is namelijk 
gebleken dat dit verband houdt met topprestaties (De Bosscher et al., 2004: 25-26).  
Pijler zes bevat de kadervorming, kwaliteitsvolle opleiding van trainers en coaches. Het belang 
van goede trainers is niet alleen onmisbaar voor topsporters, maar is des te belangrijker tijdens 
de fase van talentontwikkeling. Een gestructureerde trainersopleiding wordt in veel landen gezien 
als de basis van de instroom van talenten. Een rechtstreekse relatie tussen een goede 
kadervorming en topsportsucces is echter nog niet aangetoond. Er worden namelijk vaak 
coaches gekocht om topsporters en –teams te leiden (De Bosscher et al., 2004: 26). 
Tot slot betreft pijler zeven de (inter)nationale competitie en de organisatie van 
sportevenementen. Competitie is een belangrijke factor in de ontwikkeling van topsporters 
(Crespo, Miley & Couraud, 2001). Deze geeft hen de mogelijkheid zich te meten met anderen, 
individueel of in een ploeg. Naast het aantal sportbeoefenaars is de structuur van de competitie 
medebepalend voor het niveau waarop topsporters zich kunnen meten (De Bosscher et al., 2004: 
27):  
 

“Betere spelers maken betere spelers” (Felius, 2002, in: De Bosscher et al., 2004: 27). 
 
Ook blijkt de organisatie van internationale evenementen in eigen land een succesbepalende 
factor te zijn. Hierdoor krijgt de competitie een promotioneel effect, als stimulans voor de 
breedtesport (De Bosscher et al., 2004: 27). 
 
In de afgelopen vijftien jaar is het topsportbeleid in Nederland drastisch veranderd. Het 
topsportbeleid is ambitieuzer en succesvoller geworden en ook de topsportinvesteringen zijn 
toegenomen. Dit heeft erin geresulteerd dat het topsportklimaat in Nederland is verbeterd. Aan 
topsport worden belangrijke betekenissen toegekend. Het kan een belangrijke betekenis hebben 
voor de individuele burger, groepen burgers, de stad ’s-Hertogenbosch als geheel en de 
gemeentelijke organisatie in het bijzonder. De betrokkenheid van de gemeente bij topsport is 
gegrond op deze betekenis. De ontwikkelingen in de (top)sport hebben echter zowel positieve als 
negatieve effecten en de relatie tussen de top- en de breedtesport hoe dan ook beïnvloed. De 
huidige topsport kan niet meer gezien worden als enkel het verlengstuk van de breedtesport. 
Hoewel de relatie tussen topsportbeleid en topsportsucces niet eenduidig te bepalen is, is wel 
duidelijk geworden dat topsportsucces een veelzijdig proces is waarin verschillende (f)actoren 
een rol spelen en investering noodzakelijk is.  
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4. Betekenisgeving aan het topsportklimaat 

 
Dit hoofdstuk geeft de gevonden onderzoeksresultaten weer. De resultaten zijn ingedeeld naar 
zes thema’s: 
 

� Strijdige belangen; 
� Topsport versus breedtesport; 
� De verdeling van de armoede; 
� Struikelblokken voor de topsport; 
� Een doolhof van ondersteuning; 
� Visies op het topsportklimaat. 

 
De thema’s zijn opgesteld aan de hand van de topiclijsten en na vergelijking van transcripties van 
de semi-gestructureerde interviews die zijn afgenomen onder betrokkenen van het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In hoofdstuk 5 zijn de onderzoeksresultaten 
geanalyseerd aan de hand van het analysekader. 
 
 

4.1 Strijdige belangen 

Het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch kan gezien worden als een arena 
waarbinnen verschillende partijen een machtsstrijd voeren. Uit de interviews blijkt dat het 
merendeel van de gesproken betrokkenen de voordelen ziet van een positief topsportklimaat, 
maar zij daar wel allemaal een eigen belang in hebben. Deze belangen zijn vaak strijdig met de 
belangen van andere betrokkenen. 
 
Hoewel de gemeente topsport omarmt, geven alle beleidsmedewerkers en het merendeel van de 
overige respondenten aan dat de gemeente zich niet expliciet profileert als topsportstad. De 
beleidsmedewerkers zien de noodzaak, de waarde en het belang van topsport wel in, maar 
volgens hen is het een politieke keuze om meer in te zetten op het cultuur-historische imago van 
’s-Hertogenbosch. Dat topsport geen prominente rol speelt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch 
blijkt uit het feit dat zij geen specifiek topsportbeleid kent, maar dat het is opgenomen in het 
algemene sportbeleid. Van de 24 pagina’s tellende Sportvisie, wordt er anderhalve pagina aan 
topsport gewijd. De wijze en aanpak van de topsport in dit beleid zijn vergelijkbaar met 
voorgaande jaren, maar de ambitie ligt hoger en het beleid is verder genuanceerd. Volgens een 
beleidsmedewerker Sport en Recreatie moet de ambitie op het gebied van topsport vooral gezien 
worden in relatie tot de omvang van ‘s-Hertogenbosch. Van oudsher richt de gemeente zich niet 
op het exploiteren, maar op het faciliteren van topsportorganisaties: het tegen een gereduceerd 
tarief beschikbaar stellen van accommodaties voor het bedrijven van topsport. Meerdere 
beleidsmedewerkers geven aan dat topsport in de gemeente ’s-Hertogenbosch een tweeledige 
functie heeft. Enerzijds vervult het een voorbeeldfunctie voor de breedtesport en de Bossche 
bevolking, anderzijds biedt het breedtesporters een mogelijkheid om door te stromen naar de top.  
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Volgens een beleidsmedewerker Sport en Recreatie richt de gemeente zich vooral op de sterke 
sporten, waar zij zich mee kan onderscheiden en die zij ook heeft in de breedte: hockey, turnen, 
basketbal en rugby: 
 

“Dus we gaan geen wielrennen ondersteunen als er geen wielrenvereniging is” (respondent 2). 
 
Het merendeel van de beleidsmedewerkers en bestuurders van de topsportorganisaties geeft 
aan dat de gemeente met de mogelijkheden en middelen die er zijn, probeert bij te dragen aan 
het verbeteren van het topsportklimaat door ervoor te zorgen dat de benodigde faciliteiten 
aanwezig en direct beschikbaar zijn voor de topsport in de gemeente. Een beleidsmedewerker 
Sport en Recreatie geeft aan dat de gemeente het belangrijk vindt dat er structureel een aantal 
grote topsportevenementen in de gemeente plaatsvindt, dat de partijen in het topsportklimaat 
elkaar weten te vinden, de huidige topsportorganisaties groot, sterk en gezond blijven en dat er 
een gezamenlijke ambitie is. Volgens de beleidsmedewerker zijn deze dingen niet 
vanzelfsprekend en gaan de wensen van de topsportorganisaties altijd verder dan de 
mogelijkheden van de gemeente.  
 
De ambities van de bestuurders van de topsportorganisaties komen overeen met de ambities van 
de topsporters. Deze ambities liggen op prestatiegebied, zoals het winnen van Nederlandse, 
Europese en Wereldkampioenschappen en het behalen van medailles op de Olympische Spelen. 
Maar om deze doelstellingen te bereiken hebben zij wel de juiste middelen en faciliteiten nodig. 
Een bestuurder van een topsportorganisatie geeft aan dat de ondersteuning van de gemeente 
hierbij essentieel is:  
 

“Het vermogen en de invloed die je als topsportvereniging hebt, is natuurlijk maar beperkt. Zeker 
als het gaat om de zaken die je nodig hebt. Ik denk niet dat we zonder de gemeente kunnen” 
(respondent 5). 

 
Alle bestuurders van de topsportorganisaties geven aan dat zij, om te kunnen groeien, afhankelijk 
zijn van het niveau van de voorzieningen. Als voorzieningen als huisvesting, onderwijs, vervoer 
en medische en mentale begeleiding voor topsporters goed geregeld zijn, dan heeft dat ook een 
positieve invloed op de binding van de topsport met de gemeentelijke organisatie en vergroot het 
onder de Bossche bevolking het algemene draagvlak voor de topsport, meent een bestuurder 
van een topsportorganisatie.  
 
Het merendeel van de topsporters merkt weinig van de rol van de gemeente. Via het bestuur van 
hun topsportorganisatie worden zij wel op de hoogte gehouden van de 
ondersteuning(smogelijkheden) van de gemeente, maar verder gaat dat buiten hen om. Zij zijn 
heel direct met de beoefening van hun sport bezig en hebben de ambitie om het hoogst haalbare 
prestatieniveau te halen. Om dit niveau te kunnen behalen hebben de topsporters een goed 
georganiseerd aanbod van faciliteiten nodig. Het merendeel van de topsporters geeft ook aan dat 
dit een belangrijke reden is geweest om naar ’s-Hertogenbosch te komen.  
 
Beide bestuurders van de breedtesportverenigingen richten zich vooral op de recreatieve sporter. 
Zij willen zich in de toekomst wel richten op de topsport, mits dat binnen de mogelijkheden van de 
vereniging ligt. Zij zien voor de gemeente geen belangrijke rol weggelegd ter verbetering van het 
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topsportklimaat. Een bestuurder van een breedtesportvereniging denkt dat de gemeente die taak 
niet op zich moet willen nemen: 
 

“Want dat is gewoon een fulltime job om dat te creëren en voor elkaar te boksen. Dat moet je als 
gemeente niet willen” (respondent 11).  

 
Volgens hem zijn bestuurders van topsportorganisaties daar veel beter in. Belangrijk is dat de 
gemeente faciliteert, zoekt naar financiële mogelijkheden en ervoor zorgt dat er voldoende 
ondersteuning is voor de topsportorganisaties. Wanneer dat goed geregeld is, dan weten de 
topsportorganisaties de topsporters wel naar ’s-Hertogenbosch te trekken, aldus de bestuurder.  
 
De medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant geven aan de ambitie te hebben om bij te 
dragen aan een goed topsportklimaat in de gemeente door de topsporters zo goed mogelijk te 
ondersteunen en te zorgen voor een zo volledig mogelijke invulling van de randvoorwaarden. In 
samenwerking met andere actoren in de gemeente willen zij zo veel mogelijk hoogwaardige 
faciliteiten wegzetten. Zij vinden het belangrijk dat er voor de topsporter een prettige sfeer 
gecreëerd wordt in de gemeente, zodat hij het gevoel krijgt dat men trots op hem is. 
 
 
Het merendeel van de gesproken betrokkenen geeft aan dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich 
niet expliciet profileert als topsportstad, maar zich meer richt op het cultuur-historisch imago van 
’s-Hertogenbosch. De ambitie die er op topsportgebied bestaat, moet vooral gezien worden in 
relatie tot de omvang van de stad. Meerdere beleidsmedewerkers geven aan dat topsport in de 
gemeente een voorbeeldfunctie vervult en daarnaast breedtesporters een mogelijkheid biedt om 
door te stromen naar de top. De gemeente richt zich niet op het exploiteren, maar op het 
faciliteren van topsportorganisaties. Daarnaast probeert zij er ook voor te zorgen dat de 
benodigde faciliteiten aanwezig en voor handen zijn voor de topsport in de gemeente.  
De topsportorganisaties en topsporters zijn er allen op gericht om het hoogst haalbare 
prestatieniveau te bereiken. Het merendeel geeft aan dat zij hiervoor wel de juiste middelen, 
faciliteiten en ondersteuning van de gemeente nodig heeft. Wanneer dit allemaal goed geregeld 
is, ziet een bestuurder van een topsportorganisatie ook positieve gevolgen voor het draagvlak 
onder de Bossche bevolking voor de topsport. Beide bestuurders van de 
breedtesportverenigingen zien voor de gemeente geen rol weggelegd ter verbetering van het 
topsportklimaat, maar leggen die taak bij de topsportorganisaties. De medewerkers van het 
Olympisch Netwerk hebben de ambitie om topsporters zo goed mogelijk te ondersteunen door 
een topsportklimaat te creëren waarin randvoorwaarden goed zijn ingevuld en topsporters zich 
gewaardeerd voelen. 
 
 

4.2 Topsport versus breedtesport 

Deze paragraaf gaat in op de resultaten wat betreft de verhoudingen tussen de topsport en de 
breedtesport. De paragraaf is uitgesplitst in het spanningsveld tussen beide en het 
Maatschappelijk Programma Topsport, dat een beroep doet op de topsport om zich in te zetten 
voor de breedtesport. De paragraaf sluit met een korte samenvatting van de resultaten binnen dit 
thema. 
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Spanningsveld  

Beide bestuurders van de breedtesportverenigingen geven aan te merken dat de gemeente 
worstelt tussen de top- en de breedtesport. Het merendeel van de bestuurders van de 
topsportorganisaties en de breedtesportverenigingen geeft aan dat er in het algemeen geen 
sprake is van een spanning tussen beide. Een bestuurder van een breedtesportvereniging zegt 
dat er alleen in het verleden een spanning heeft plaatsgevonden op financieel gebied. Bij het 
realiseren van hun accommodatie heeft de vereniging financiële hinder ondervonden van de 
topsport. Wegens bezuinigingen werden de financiën die bestemd waren voor hun 
accommodatie, besteed aan een topsportaccommodatie. De breedtesportaccommodatie is toen 
pas een paar jaar later gerealiseerd. De bestuurder vermoedt dat de gemeente hier een keuze 
heeft gemaakt voor de topsport, maar durft dit niet met zekerheid te zeggen.  
 
De bestuurders van de topsportorganisaties en breedtesportverenigingen hebben andere 
ambities. Doordat de een zich op de topsport richt en de ander op de breedtesport, zijn zij minder 
bedreigend voor elkaar. Beide bestuurders van de breedtesportvereniging hebben wel de ambitie 
om zich in de toekomst op topsport te richten, mits dat binnen de mogelijkheden van de 
vereniging ligt. Volgens een bestuurder moet de vereniging dan wel over een goede brede basis, 
een geschikte accommodatie en genoeg gekwalificeerd kader beschikken. Hier liggen momenteel 
nog knelpunten. Een bestuurder van een topsportorganisatie benadrukt dat het binnen het 
topsportklimaat niet interessant is wanneer meerdere verenigingen, die dezelfde tak van sport 
beoefenen, zich op topsport gaan richten. Als reden hiervoor noemt hij de hoge kosten die 
gepaard gaan met topsport. Een bestuurder van een breedtesportvereniging bevestigt dit en 
geeft daarnaast aan dat het belangrijk is dat de karakteristieke verenigingscultuur van de 
breedtesportvereniging behouden blijft.  
 
De spanning op het gebied van talenten hangt af van de houding van het bestuur van de 
breedtesportverenigingen. Het komt wel eens voor dat sporters zo getalenteerd zijn dat een 
overstap van de breedte- naar de topsport een logische stap lijkt. Het merendeel van bestuurders 
geeft aan dat de breedtesportverenigingen het de sporter in de meeste gevallen wel gunnen om 
op een hoger niveau te gaan sporten. Een bestuurder van een topsportorganisatie heeft echter 
andere ervaringen. Hij heeft meegemaakt dat persoonlijke motieven een rol spelen bij 
bestuurders van de breedtesportverenigingen: 
 

“Ik heb meegemaakt dat een toptalent niet bij mij mocht komen trainen, omdat zijn vader voorzitter 
was van zijn vereniging en hem daar wilde houden” (respondent 7). 

 
Volgens een bestuurder van een breedtesportvereniging komt het frequenter voor dat er talenten 
terug keren naar zijn vereniging, omdat zij de top net niet halen of vanwege de vrijblijvende sfeer, 
dan dat talenten de overstap maken naar een topsportorganisatie. De vereniging staat ook open 
voor deze terugkerende ex-topsporters. Het wordt pas een discussie op het moment dat er heel 
veel ex-topsporters aankloppen bij zijn vereniging, omdat de top bij hun vereniging in vaste relatie 
moet staan tot het aantal recreanten. De verenigingen beschikt ook niet over genoeg kader om al 
die talenten op te vangen.  
 

Maatschappelijk Programma Topsport 

Volgens de beleidsmedewerkers van de gemeente kan de topsport niet los worden gezien van de 
breedtesport. Binnen de afdeling Sport en Recreatie wordt er meer aandacht besteed aan 
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breedtesport dan aan de topsport. Omdat er meer breedtesporters in de gemeente actief zijn, 
vragen zij ook meer aandacht, geeft een beleidsmedewerker Sport en Recreatie aan. Daarnaast 
noemt een beleidsmedewerker Sport en Recreatie de functie van de breedtesport als 
voedingsbodem voor de topsport: 
 

“Zonder een goede breedtesport waarin talenten kunnen doorstromen naar de top, kunnen 
zelfstandige topsportverenigingen nauwelijks een goed bestaansrecht hebben” (respondent 2).  

 
Volgens de beleidsmedewerkers kan de top- en de breedtesport meer voor elkaar betekenen dan 
momenteel gebeurt. Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan dat de 
topsportorganisaties meer maatschappelijk bewust dienen te worden gemaakt. Belangrijk vindt hij 
in ieder geval dat topsportorganisaties betrokkenheid tonen met de eigen tak van sport. Een 
element uit de Sportvisie dat hierop inhaakt is het Maatschappelijk Programma Topsport. De kern 
van dit programma is het in contact brengen van de topsport met de breedtesport. Volgens een 
beleidsmedewerker Sport en Recreatie stelt topsport niets voor als er geen toeschouwers zijn en 
men er geen waardering voor heeft. Vanuit dat oogpunt mogen topsportorganisaties volgens hem 
ook iets terug doen:  
 

“Ze moeten die waardering vercultiveren door niet alleen zelf met sport bezig te zijn, maar ook iets 
terug te geven aan de samenleving” (respondent 1).  

 
De beleidsmedewerker benadrukt dat topsport een voorbeeldfunctie vervult voor jongeren 
doordat het een aantal dingen met zich meedraagt, zoals hard werken en succes behalen. 
Daarnaast geeft het merendeel van de beleidsmedewerkers aan dat zij het belangrijk vinden dat 
de topsport laat zien dat de ondersteuning van de gemeente een tegenprestatie vereist. Een 
beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan dat gevoel er nu nog niet heerst. De 
beleidsmedewerkers merken een terughoudende opstelling bij de topsportorganisaties. Zij zullen 
niet uit zichzelf de bereidheid tonen om mee te doen aan het programma. Als de 
topsportorganisaties al ideeën hebben dan vinden zij het moeilijk om de slag van plan naar 
praktijk te maken, aldus een beleidsmedewerker Sport en Recreatie. Deze terughoudendheid 
blijkt niet zozeer uit de interviews met de bestuurders van de topsportorganisaties. Alle 
bestuurders geven aan bereid te zijn om mee te doen aan het programma en zo iets voor de 
gemeente te kunnen betekenen. Een bestuurder van een topsportorganisatie vindt dat het 
Maatschappelijk Programma Topsport ver afstaat van de topsport. Volgens hem ligt de focus 
weer op de breedtesport, waar de gemeente in verhouding al veel geld en aandacht aan besteed. 
Hij ziet het liefst dat het geld enkel wordt besteed aan de topsport, zodat er bijvoorbeeld 
benodigde faciliteiten gerealiseerd kunnen worden. Volgens hem hoeft er geen geld te worden 
gestoken in een maatschappelijk bijdrage, omdat de topsportorganisaties dat op eigen initiatief 
wel doen. De gesproken bestuurders geven aan dat dit nu al regelmatig gebeurt. Hier is er dus 
sprake van een zekere spanning tussen de top- en breedtesport. Een bestuurder van een 
topsportorganisatie geeft aan dat het Maatschappelijk Programma Topsport eigenlijk iets vraagt 
van de topsporter. De topsporters zullen daar volgens hen bereid toe zijn, maar volgens hem is 
het voor hen wel een belasting. Deze bestuurder vindt het belangrijker dat de topsporters zich 
kunnen richten op de sport en niet op allerlei randzaken, omdat dat alleen maar afleidt. Een 
bestuurder van een andere topsportorganisatie beaamt dit, maar hij herkent de voorbeeldfunctie 
die de gemeente ziet voor topsporters en vindt dat topsporters best iets terug mogen doen als 
daar tijd en ruimte voor is. De gesproken topsporters zien hun voorbeeldfunctie ook en geven 
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allen aan dat zij willen meewerken aan het Maatschappelijk Programma Topsport als dat van hen 
gevraagd wordt. Zij nemen nu ook al regelmatig deel aan activiteiten om de Bossche bevolking te 
betrekken bij topsport. Een topsporter geeft aan dat hij dat niet zozeer doet om iets terug te doen 
voor de gemeentelijke organisatie, omdat hij weinig zicht heeft op wat de gemeente voor hem 
betekent. Een andere topsporter pleit wel voor een uitruil van diensten:  
 

“Ik wil best een clinic geven of voor de klas gaan staan, maar daar wil ik dan wel een financiële 
vergoeding voor terug zien” (respondent 8).  

 
Deze topsporter zou de financiële vergoeding dan besteden aan een trainingsstage in het 
buitenland.  
 
Met betrekking tot het Maatschappelijk Programma Topsport geven beide bestuurders van de 
breedtesportverenigingen aan dat de topsport zeker een bijdrage kan leveren aan de 
breedtesport. Een bestuurder vraagt zich wel af in hoeverre er altijd een link moet worden gelegd 
tussen de top- en de breedtesport:  
 

“Zodra je een link gaat leggen, moeten die twee werelden ook op elkaar gaan lijken en dan zie je 
dat breedtesportverenigingen ook steeds commerciëler moeten worden. Dat zou wel erg jammer 
zijn” (respondent 11).  

 
Hij is van mening dat binnen breedtesportverenigingen vooral het verenigingsleven een 
belangrijke rol moet blijven vervullen. Daarnaast geeft hij aan dat het overgrote deel van de 
breedtesporters zich niet identificeert met topsporters. 
 
De medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant geven aan het Maatschappelijk 
Programma Topsport een goed initiatief te vinden, omdat het volgens hen goed is om de 
voorbeeldfunctie van de topsporter te benutten. Toch betwijfeld een medewerker de hoge inzet 
op de maatschappelijke waarde van topsport: 
 

“Als je geld uittrekt voor topsport en je besteedt het aan de maatschappelijke waarde ervan en niet 
aan de topsport, dan heb je straks geen topsport meer om te gebruiken voor de maatschappelijke 
waarde” (respondent 14). 

 
Volgens deze medewerker dient de topsport in de basis op een hoog niveau gehouden te 
worden. De gemeente dient zowel in te investeren in de topsport als in te zetten op de 
maatschappelijke waarde. De medewerker benadrukt dat het wel altijd de vraag is hoe je dat als 
gemeente het beste kunt doen. Hij noemt hierbij het ondersteunen van topsportorganisaties door 
accommodaties neer te zetten, het faciliteren in kaderuitbreiding en het samenwerken met 
gemeentelijke, provinciale en landelijke partners. Volgens de medewerker doet de gemeente ’s-
Hertogenbosch dit al redelijk. 
 

Samenvatting 

Het merendeel van de bestuurders geeft aan dat er in het algemeen geen spanning bestaat 
tussen de top- en de breedtesport. Doordat zij andere ambities hebben, zijn zij minder 
bedreigend voor elkaar. Beide bestuurders van de breedtesportverenigingen geven aan zich in 
de toekomst wel op de topsport te willen richten, mits dit binnen de mogelijkheden van de 
vereniging ligt en de karakteristieke verenigingscultuur behouden blijft. Een bestuurder van een 
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topsportorganisatie geeft aan dat het vanwege de hoge kosten niet interessant is wanneer 
meerdere sportorganisaties zich op de topsport richten. De spanning op het gebied van de 
overstap van talenten naar de topsport, hangt af van de houding van het bestuur van de 
breedtesportverenigingen. 
De beleidsmedewerkers geven aan dat topsport niet los kan worden gezien van de breedtesport. 
De gemeente zet het Maatschappelijk Programma Topsport in om de topsport in contact te 
brengen met de breedtesport. Volgens de beleidsmedewerkers kunnen zij meer voor elkaar 
betekenen dan momenteel gebeurt. De voorbeeldfunctie van de topsport voor de breedtesport 
speelt hier een belangrijke rol. Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan dat de 
topsportorganisaties terughoudend zijn met betrekking tot het Programma. Alle gesproken 
bestuurders van de topsportorganisaties en topsporters geven echter aan bereid te zijn om mee 
te werken. Hierbij geeft het merendeel wel aan dat het nu al geregeld op eigen initiatief gebeurt. 
Beide bestuurders van de breedtesportverenigingen geven aan dat de topsport zeker een 
bijdrage kan leveren aan de breedtesport. Een bestuurder uit hierbij wel de vrees dat de twee 
werelden ook steeds meer op elkaar moeten gaan lijken en dat breedtesportverenigingen steeds 
commerciëler moeten worden. Ook geeft hij aan dat het overgrote deel van de breedtesporters 
zich niet identificeert met topsporters. 
 
 

4.3 De verdeling van de armoede 

Volgens alle betrokkenen is een gebrek aan geld een van de grootste beperkingen binnen het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente gaat op korte termijn geen geld 
vrijmaken om zich als topsportstad te profileren. Momenteel ligt er 50.000 euro voor de 
ondersteuning van de topsport in ‘s-Hertogenbosch. Het geld is primair vrijgemaakt voor het 
Maatschappelijk Programma Topsport, om financiële ondersteuning te kunnen bieden, voor 
directe arbeidskosten of voor activiteitengeld. Volgens een beleidsmedewerker Sport en 
Recreatie is het topsportbudget zo laag, omdat er gewoonweg niet meer geld beschikbaar wordt 
gesteld voor de topsport in ‘s-Hertogenbosch. De gemeente hecht wel waarde aan topsport, maar 
vindt het niet belangrijk genoeg om er miljoenen voor uit te trekken. Volgens een 
beleidsmedewerker Sport en Recreatie ziet de gemeente dit ook niet als haar rol. Om de topsport 
toch een podium in de gemeente te bieden, wil de gemeente de topsportorganisaties, daar waar 
mogelijk, wel optimaal ondersteunen. Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie vindt het 
moeilijk om aan te geven waar de grens van ondersteuning ligt. Hij meent dat de financiële 
problemen bij de verenigingen vaak het grootst zijn, maar dat de gemeente op dat gebied juist 
niets wil doen. Alle gesproken bestuurders van de topsportorganisaties en topsporters geven 
inderdaad aan dat een tekort aan geld een van de grootste beperkingen is binnen het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De topsportorganisaties beschikken niet over 
voldoende financiële middelen om voor hun topsporters de meest optimale trainingsomgeving te 
creëren en ontvangen dat ook niet van de gemeente. Volgens een bestuurder van een 
topsportorganisatie wordt er vooral in vergelijking met andere landen weinig geld geïnvesteerd in 
de topsport in Nederland, waardoor zij een ongelijke strijd voeren met de concurrentie. Omdat hij 
een commerciële organisatie runt, dient hij zelf te voorzien in zijn kosten:  
 

“Maar dat is teveel om van dood te gaan en te weinig om van te leven, zeg ik altijd” (respondent 6). 
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Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie stelt deze zelfredzaamheid zeer op prijs, omdat de 
gemeente vooral op het gebied van financiën niet altijd de ondersteuning kan leveren die 
topsportorganisaties van hen verwachten. Volgens hem heeft de gemeente niet alles zelf in de 
hand, waardoor topsportorganisaties soms teleurgesteld moeten worden. De beleidsmedewerker 
geeft aan dat topsportorganisaties nog teveel naar de gemeente kijken wanneer er problemen 
zijn.  
Nu zijn het vooral NOC*NSF en de bonden die investeren in hun topsporters. Maar volgens de 
bestuurders zijn dat ook geen grote bedragen. Het merendeel van de bestuurders van de 
topsportorganisaties geeft aan dat zij graag wat druk van de topsporters willen afhalen. Niet 
zozeer op financieel gebied, maar op het gebied van aanbod van voorzieningen. Een groot aantal 
beleidsmedewerkers en bestuurders van de topsportorganisaties en medewerkers van het 
Olympisch Netwerk Brabant geeft aan dat zij steeds vaker de samenwerking met het 
bedrijfsleven zoeken, bijvoorbeeld op het gebied van sponsoring en arbeidsplaatsen. In de 
praktijk blijkt dit echter lang niet altijd mee te vallen. Een bestuurder geeft aan dat het zoeken en 
onderhouden van sponsoren veel tijd en energie kost. Daarnaast zijn sponsoren volgens hem 
niet structureel en wil hij daar ook niet van afhankelijk zijn. Een andere bestuurder geeft aan dat 
hij geen type is om sponsoren te zoeken en financiert daarom alles zelf. Een andere bestuurder 
van een topsportorganisatie geeft ook aan dat hij het prettig zou vinden wanneer de gemeente 
wat meer energie zou steken in het zoeken van sponsoren, omdat bestuursleden het nu veelal in 
hun vrije tijd moeten doen 
 
De gesproken topsporters beschikken allemaal over eigen sponsoren, maar een medewerker van 
het Olympisch Netwerk Brabant benadrukt dat dit niet geldt voor alle topsporters in de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Ook het Brabants Sporttalentenfonds bevat volgens de medewerker niet 
genoeg financiën voor alle topsporters, terwijl de topsporters ontzettend veel kosten maken. 
Wanneer een topsporter niet over genoeg financiën of sponsoren beschikt, wordt hij volgens de 
medewerker beperkt in het beoefenen van zijn sport. Een bestuurder van een 
topsportorganisatie, een topsporter en een medewerker van het Olympisch Netwerk Brabant 
geven aan dat vooral trainingsstages in het buitenland dure aangelegenheden zijn. Volgens een 
bestuurder van een topsportorganisatie zijn deze stages wel een belangrijke factor in de 
ontwikkeling van de topsporter, omdat zij zich daar kunnen meteen met de internationale top. De 
desbetreffende bond is in principe verantwoordelijk voor het financieren van trainingsstages,  
 

“maar als de gemeente het belangrijk vindt dat topsporters in hun gemeente meer van dat soort 
faciliteiten hebben, dan kan de gemeente dat ook gewoon oppakken” (respondent 14). 

 
Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan dat geld altijd een rol zal blijven spelen bij 
de uitvoer van beleid, omdat de vraag altijd groter is dan de gemeente kan bieden. Zij spreekt 
van een vicieuze cirkel: wanneer de gemeente meer financiële ondersteuning biedt, beschikken 
de topsportorganisaties over meer geld. Wanneer zij over meer geld beschikken, zullen hun 
ambities ook hoger worden. Daarop stelt de gemeente haar ambities en doelstellingen weer naar 
boven bij en zal er weer een tekort aan geld bestaan. Volgens de beleidsmedewerker zal er dus 
nooit geld genoeg zijn.  
 
 
Volgens alle betrokkenen is een gebrek aan geld een van de grootste beperkingen binnen het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Momenteel ligt er 50.000 euro voor de 



 

48  

Topsport in en door de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

ondersteuning van de topsport, dat primair vrij is gemaakt voor het Maatschappelijk Programma 
Topsport. Dit budget is zo laag, omdat de gemeente niet genoeg waarde hecht aan de topsport 
om er miljoenen voor uit te trekken. De gesproken bestuurders van de topsportorganisaties 
geven aan dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikken om voor hun topsporters de 
meest optimale trainingsomgeving te creëren. Volgens een bestuurder voeren zij hierdoor een 
ongelijke strijd met de concurrentie. Veel komt nu aan op de zelfredzaamheid van de 
topsportorganisaties. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om de samenwerking aan te gaan met het 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van sponsoren en arbeidsplaatsen. Meerdere 
bestuurders bevestigen dat het vinden van sponsoren niet altijd meevalt en zien hier een rol 
weggelegd voor de gemeente. Een medewerker van het Olympisch Netwerk Brabant geeft aan 
dat ook niet alle topsporters over voldoende sponsoren beschikken en het Brabants 
Sporttalentenfonds niet genoeg financiën bevat voor alle topsporters. Een beleidsmedewerker 
Sport en Recreatie geeft aan dat geld altijd een rol zal blijven spelen bij de uitvoer van beleid, 
omdat de vraag altijd groter is dan de gemeente kan bieden. 
 
 

4.4 Struikelblokken voor de topsport 

Binnen het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch is er een aantal grote 
beperkingen. Hierboven is al ingegaan de financiële beperking. Daarnaast wordt men binnen het 
topsportklimaat beperkt in het bedrijven van topsport door hoofdzakelijk knelpunten op het gebied 
van accommodaties, topsportevenementen en huisvesting. Deze paragraaf gaat hier nader op in. 
De paragraaf sluit weer met een korte samenvatting. 
 

Accommodaties  

De gemeente ‘s-Hertogenbosch speelt een belangrijke rol bij het realiseren van 
(topsport)accommodaties. Sportorganisaties hebben in principe altijd een gebrek aan ruimte, 
maar zijn hierbij in grote mate afhankelijkheid van de ondersteuning van de gemeente. De vraag 
van topsportorganisaties naar meer of langer gebruik van accommodaties kan door de gemeente 
niet altijd beantwoord worden, omdat accommodaties vaak ook bestemd zijn voor de 
breedtesport.  
Een aantal bestuurders van de topsportorganisaties en breedtesportverenigingen geeft aan de 
tarieven voor de huur van (top)sportaccommodaties in het algemeen te hoog te vinden. De 
tarieven die voor de huur van accommodaties gevraagd worden in de gemeente ’s-
Hertogenbosch, zijn historisch gegroeid en niet onderbouwd op welke manier zij tot stand zijn 
gekomen. Zij zijn bijvoorbeeld niet gerelateerd aan de kosten. Vanuit dat oogpunt kan een 
beleidsmedewerker Sport en Recreatie wel begrijpen dat men de kosten te hoog vindt. Maar 
omdat volgens hem de huurprijs lager ligt dan de werkelijke kosten van een accommodatie, vindt 
hij het commentaar niet terecht. Een andere beleidsmedewerker Sport en Recreatie meent dat 
geen enkele sportorganisatie er notie van heeft hoeveel de gemeente, de gemeenschap bijlegt 
voor hun accommodatie: 
 

“Er zijn weinig topsportverenigingen in Nederland die een eigen accommodatie hebben. Meestal 
worden ze door de gemeente gefinancierd” (respondent 2). 
 

De sportorganisaties besteden volgens hem het geld dat ze nu aan de gemeente betalen liever 
op andere fronten. 
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Bij de verhuur van (top)sportaccommodaties maakt de gemeente verschil tussen structurele en 
incidentele verhuur. De reguliere topsportorganisaties die in ’s-Hertogenbosch gehuisvest zijn, 
zoals EiffelTowers (basketbal), Hockeyclub Den Bosch (hockey), Flik-Flak (turnen), The Dukes 
(rugby) en FC Den Bosch (voetbal), beschikken over een vaste accommodatie die zij huren tegen 
een gereduceerd tarief. Bij incidentele verhuur van een (top)sportaccommodatie, bijvoorbeeld 
voor een topsportevenement, wordt bekeken wat de aard van het sportevenement is: 
commercieel of niet-commercieel? Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan dat de 
gemeente alleen bereid is bij te dragen in de kosten van de huur wanneer een sportevenement 
van niet-commerciële aard is. Want wanneer een sportorganisatie voor een commercieel 
sportevenement een accommodatie kan huren tegen gesubsidieerde tarieven van de gemeente, 
dan draagt de gemeente in principe bij in hun kosten, aldus de beleidsmedewerker: 
 

“Dan gaan ze zelf met de winst strijken en dat is natuurlijk niet de bedoeling” (respondent 2). 
 
De beleidsmedewerker geeft aan dat sportevenementen waar entreegelden voor moeten worden 
betaald binnen het commerciële huurtarief vallen, tenzij de gemeente het sportevenement 
belangrijk vindt voor ’s-Hertogenbosch. Dan bekijkt men of het betaald kan worden van het 
promotie- of evenementenbudget. Een andere beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan 
dat het voorkomt dat gemeente en sportorganisatie het niet eens zijn over de aard van een 
sportevenement. Op het moment dat er zo’n discussie ontstaat, dient de gemeente zich volgens 
hem af te vragen of zij de aard van het evenement wel goed beoordeelt. Een aantal bestuurders 
van de topsportorganisaties en breedtesportverenigingen wijkt voor een voordelig huurtarief 
weleens uit naar een omliggende gemeente. Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft 
aan dat wanneer dat ervoor zorgt dat sportorganisaties uit de gemeente verdwijnen, het politiek 
gezien een belangrijk item wordt. Volgens hem dient de gemeente zich dan af te vragen hoe 
belangrijk zij de (top)sportorganisaties voor de gemeente vinden en wat zij er voor over hebben. 
Sportorganisaties met een bepaalde uitstraling, een draagvlak, wil men behouden voor de 
gemeente, andere laat men rustig gaan, meent de beleidsmedewerker. 
 

Topsportevenementen  

Ook op het gebied van de organisatie van topsportevenementen vinden er dus beperkingen 
plaats. Een beleidsmedewerker Stadsontwikkeling (citymarketing en evenementen) geeft aan dat 
de gemeente ’s-Hertogenbosch tweede festivalstad van Nederland is. Volgens hem rust bij de 
gemeente het organiseren van topsportevenementen op een piramidale benadering. De top van 
de piramide bestaat uit evenementen die worden ingezet ter promotie van ’s-Hertogenbosch en 
de basis van de piramide bestaat uit evenementen die goed zijn voor de stad en leuk zijn voor de 
inwoners, maar niet de uitstraling hebben zoals de evenementen uit de top van de piramide. 
Vooralsnog bestaat de top uit één cultureel evenement, het Boulevard Festival en twee 
topsportevenementen, Indoor Brabant en Ordina Open. Maar volgens hem zijn dat slechts 
getallen die niet zoveel zeggen: 
 

“Het Boulevard Festival is maar één cultuurevenement. Maar daar steken we behoorlijk wat 
subsidie in. Meer dan die twee topsportevenementen bij elkaar” (respondent 4).  

 
De beleidsmedewerker geeft aan dat de gemeente de evenementen uit de top maximaal wil 
benutten, omdat die een (inter)nationale uitstraling hebben. Ook worden deze evenementen 
ingezet om het netwerk van de gemeente te vergroten. Tijdens de evenementen wordt 
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geprobeerd om het gemeentelijk bestuur in contact te brengen met andere bestuurders en 
mensen uit het bedrijfsleven.  
 
De sportbonden bepalen zelf waar zij een topsportevenement willen organiseren. Hierbij gaat het 
volgens een beleidsmedewerker Sport en Recreatie in het algemeen om hoe je je als gemeente 
wilt profileren en om geld. De beleidsmedewerker geeft aan dat Eindoven zich echt als 
topsportstad wil profileren en om die reden ook investeert in topsportevenementen: 
 

“Eindhoven biedt zelfs geld bij of biedt een gratis accommodatie aan om daar het evenement te 
laten plaatsvinden. En wij hebben de afspraak daar voor betaald moet worden” (respondent 2).  

 
Hoewel de gemeente ’s-Hertogenbosch topsportevenementen niet specifiek aangrijpt om zich als 
topsportstad te profileren, vindt het merendeel van de beleidsmedewerkers wel dat er nu een 
beperkt aantal topsportevenementen plaatsvindt en dat ze vooral georganiseerd worden voor de 
eigen doelgroep. Als voorbeeld noemt een beleidsmedewerker Sport en Recreatie hier 
hockeyevenementen. Volgens hem komen daar alleen ‘eigen’ mensen op af, in plaats van dat het 
de hele Bossche bevolking aantrekt. Een andere beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft 
aan dat het goed zou zijn voor het topsportklimaat als er naast de structurele 
topsportevenementen nog twee grotere topsportevenementen zouden worden georganiseerd in 
de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van basketbal of turnen.  
 
Momenteel is de gemeente bezig met de organisatie van een groot herdenkingsjaar. In 2016 is 
het 500 jaar geleden dat Jeroen Bosch12 overleed. Een beleidsmedewerker Stadsontwikkeling 
geeft aan dat het groots gevierd gaat worden en dat de gemeente in de weg naar 2016 daar al 
haar activiteiten op richt. Hoewel de structurele topsportevenementen wel gewoon doorgaan, 
vinden volgens de beleidsmedewerker met het oog op de herdenking van Jeroen Bosch de 
activiteiten vaker plaats in de culturele sector dan in de sportsector:  
 

“Het is moeilijker om een WK wielrennen aan Jeroen Bosch te verbinden dan een nieuw cultureel 
evenement” (respondent 4). 

 
Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan deze voorkeur op de afdeling te merken. 
Volgens hem kan het zorgen voor spanningen, omdat de keuze moet worden gemaakt tussen 
een groot cultureel evenement of een groot topsportevenement. Een beleidsmedewerker 
Stadsontwikkeling geeft aan waar deze keuze vanaf hangt: 
 

“Voor de citymarketing is het dan de afweging: waar zetten we ’s-Hertogenbosch het beste mee op 
de kaart?” (respondent 4).  

 
Volgens hem komt het erop neer dat culturele evenementen in de praktijk voorrang hebben, 
omdat zij beter passen binnen het cultureel-historische imago van ’s-Hertogenbosch en het 
aankomende herdenkingsjaar van Jeroen Bosch. Daarnaast komen topsportevenementen, 
uitgezonderd Indoor Brabant en Ordina Open, vaak op het laatste moment langs en moet er snel 
besloten worden. De beleidsmedewerker zegt hierover dat het werkbudget van subsidies van 
evenementen al een jaar van tevoren vastligt en er weinig speling is. Om die reden moet hij 

                                                 
12 Nederlandse kunstschilder, geboren te ’s-Hertogenbosch en daar begraven in 1516 
(http://www.jheronimusbosch500.nl). 
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(top)sportorganisaties vaak teleurstellen. Een voorbeeld hiervan is de Dames Europacup I, die 
tijdens Pinksteren bij Hockeyclub Den Bosch plaatsvond. Dat evenement werd pas laat voor 
subsidie aan de gemeente voorgelegd. Volgens meerdere beleidsmedewerkers was er geen 
budget meer voor en zagen zij ook geen aanleiding om daar nieuwe ‘potjes’ voor te gaan zoeken. 
Een beleidsmedewerker Stadsontwikkeling merkt op dat de afdeling Cultuur, Welzijn en Sociale 
Zaken van de gemeente een eigen budget voor het organiseren van culturele evenementen 
heeft. De afdeling Sport en Recreatie heeft dat niet voor topsportevenementen. Deze worden 
gesubsidieerd vanuit citymarketing en evenementen.  
 

Huisvesting  

Alle gesproken betrokkenen geven aan dat huisvesting een ander groot knelpunt is binnen het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Volgens enkele topsporters en bestuurders 
van de topsportorganisaties woont er nu een aantal topsporters en coaches in ’s-Hertogenbosch 
onder slechte omstandigheden. Meerdere topsporters geven aan dat zij bij de start van zijn 
topsportcarrière in ’s-Hertogenbosch zelf op zoek moesten naar woonruimte, omdat de gemeente 
niets voor hen konden betekenen. Hierdoor bewoont een van de topsporters al een paar jaar een 
studentenkamer die relatief duur is in verhouding tot de oppervlakte. Hij is momenteel op zoek 
naar een andere woonruimte, maar is hierin mede afhankelijk van gemeente en 
woningbouwcorporaties. Hij geeft aan dat hij het op prijs zou stellen wanneer de gemeente 
sneller zou handelen: 
 

“ik weet dat ze er mee bezig zijn, maar dat zijn ze al twee jaar” (respondent 8). 
 
Een bestuurder van een topsportorganisatie geeft aan dat er komende zomer een aantal 
topsporters naar de gemeente ’s-Hertogenbosch verhuist om daar topsport te bedrijven. Er is een 
grote wachtlijst en de besluitvorming op het gebied van huisvesting duurt lang. Volgens de 
bestuurder is nog niets concreet geregeld:  
 

“Zij komen in een wigwam achter op het terrein, zoals het er nu naar uitziet” (respondent 5). 
 
De beleidsmedewerkers menen ook dat huisvesting een groot knelpunt is, maar vooralsnog voor 
een relatief kleine groep. Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft aan dat hij verwacht 
dat de topsporters die betaald worden voor hun topsportactiviteiten ook de huur van een huis 
kunnen betalen die reëel is ten opzichte van hun inkomen. Een andere beleidsmedewerker Sport 
en Recreatie geeft aan dat de gemeente op het gebied van huisvesting afhankelijk is van 
meerdere instanties en factoren. Volgens hem is het moeilijk om de betrokken partijen op elkaar 
af te stemmen en dezelfde focus te geven. De samenwerking met de woningbouwvereniging 
verloopt moeizaam en daarnaast loopt men tegen wettelijke regelingen aan die botsen met de 
vragen van de topsporters. Topsporters worden nu nog niet als urgent geval gezien. Een 
medewerker van het Olympisch Netwerk Brabant bevestigt dit. Net als een beleidsmedewerker 
Sport en Recreatie geeft hij aan dat het de vraag is wanneer een topsporter als urgent geval 
wordt gezien boven bijvoorbeeld een asielzoeker. Vooralsnog kan een topsporter voor 
huisvesting nog niet terecht bij het Olympisch Netwerk Brabant. Een medewerker van het 
Olympisch Netwerk geeft aan dat zij hierin afhankelijk zijn van de ondersteuning van de 
gemeente. 
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Samenvatting  

Binnen het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt men beperkt in het 
bedrijven van topsport door hoofdzakelijk knelpunten op het gebied van accommodaties, 
topsportevenementen en huisvesting. De vraag van topsportorganisaties naar meer of langer 
gebruik van accommodaties kan door de gemeente niet altijd beantwoord worden. Vaak omdat 
accommodaties ook bestemd zijn voor de breedtesport. Daarnaast geeft een aantal bestuurders 
van de topsportorganisaties en breedtesportverenigingen aan de tarieven voor de huur van 
(top)sportaccommodaties in het algemeen te hoog te vinden. De beleidsmedewerkers vinden dit 
niet terecht, omdat de huurprijs van de accommodatie lager ligt dan de werkelijke kosten. Bij de 
verhuur van accommodaties voor (top)sportevenementen, draagt de gemeente alleen bij in de 
kosten van de huurt wanneer het evenement van niet-commerciële aard is.  
De organisatie van evenementen berust op een piramidale benadering. Volgens een 
beleidsmedewerker Stadsontwikkeling wil de gemeente de evenementen uit de top (Boulevard 
Festival, Indoor Brabant en Ordina Open) maximaal benutten, omdat die een (inter)nationale 
uitstraling hebben. Ook worden deze evenementen ingezet om het netwerk van de gemeente te 
vergroten. Momenteel is de gemeente bezig met de organisatie van een groot herdenkingsjaar 
van Jeroen Bosch. Volgens een beleidsmedewerker Stadsontwikkeling heeft dit tot gevolg dat 
culturele evenementen in de praktijk voorrang hebben, omdat zij beter binnen het 
herdenkingsjaar passen en binnen het cultureel-historische imago van ’s-Hertogenbosch. 
Daarnaast komen topsportevenementen, uitgezonderd Indoor Brabant en Ordina Open, vaak op 
het laatste moment langs en moet er snel besloten worden. De beleidsmedewerker geeft aan dat 
het werkbudget van subsidies van evenementen al een jaar van tevoren vastligt en er weinig 
speling is. 
Tot slot geven alle gesproken betrokkenen aan dat huisvesting een groot knelpunt is voor 
topsporters die zich in de gemeente ’s-Hertogenbosch willen vestigen voor het bedrijven van 
topsport. De gemeente is hier mee bezig, maar een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft 
aan dat het moeilijk is om de betrokken partijen op elkaar af te stemmen en dezelfde focus te 
geven. Vooralsnog worden topsporters niet als urgent geval gezien, waardoor zij soms onder 
slechte omstandigheden in een relatief dure woning verblijven.  
 
 

4.5 Een doolhof van ondersteuning 

De bestuurders van de topsportorganisaties zien de gemeente als hoofdverantwoordelijke voor 
het topsportklimaat, waar andere actoren van afhankelijk zijn. Hoewel alle respondenten 
aangeven dat er binnen het topsportklimaat veel samenwerking plaatsvindt met andere actoren, 
benadrukt een bestuurder van een topsportorganisatie dat het vermogen dat je enkel als 
organisatie hebt, beperkt is. Samenwerken lijkt dan een logisch gevolg om dingen voor elkaar te 
krijgen. Een bestuurder van een topsportorganisatie geeft aan dat de gemeente meer in moet 
zetten op het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende topsportorganisaties, omdat 
er veel kracht zit in de organisaties en die kracht sterker wordt op het moment dat het gebundeld 
wordt. Nu gaat er volgens de bestuurder teveel tijd en energie zitten in het profileren en 
beconcurreren van elkaar:  
 

“Als je als gemeente nou probeert dat de verenigingen gaan samenwerken in plaats van dat ze 
allemaal individueel sterker worden, dan denk ik dat we al heel wat gewonnen hebben” 
(respondent 5). 
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Daarnaast geven meerdere bestuurders van de topsportorganisaties aan dat de gemeente 
binnen het topsportklimaat een coördinerende rol zou moeten hebben ten aanzien van een aantal 
belangrijke zaken op het gebied van topsport: huisvesting, onderwijs, trainingsstages, vervoer en 
medische, fysieke en mentale begeleiding. De bestuurder geeft aan dat het momenteel niet 
duidelijk waar men moet zijn. Een andere bestuurder en meerdere topsporters bevestigen dit. Zij 
geven aan dat zij nu met verschillende instanties te maken heeft en dat is naar hun mening niet 
bevorderlijk voor de informatievoorziening en de (snelheid van) besluitvorming en uitvoering. Een 
bestuurder van een topsportorganisatie, een topsporter en een medewerker van het Olympisch 
Netwerk Brabant geven om die reden aan dat er op het gebied van ondersteuning meer 
afstemming dient plaats te vinden. Zij pleiten voor een centraal topsportpunt in de gemeente waar 
accommodaties en faciliteiten bij elkaar liggen en waar de topsporter met vragen en problemen 
terecht kan. Nu moeten topsporters vaak lang reizen om van voorzieningen gebruik te kunnen 
maken. De bestuurders van de topsportorganisaties zouden het fijn vinden als topsporters direct 
na de training gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Een bestuurder noemt 
ook een positief effect van een centraal topsportpunt. Volgens hem kunnen accommodaties en 
faciliteiten die op niveau zijn en dicht bij elkaar liggen een aantrekkingskracht hebben op 
(inter)nationale sportploegen, waardoor het ook een promotie is voor de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Een andere bestuurder vermoedt ook dat wanneer alles centraal geregeld is, je 
als organisatie meer waar voor je geld krijgt dan wanneer je als organisatie alles zelf dient af te 
spreken en te regelen. 
Het merendeel van de bestuurders van de topsportorganisaties wil een dergelijk centraal 
topsportpunt dicht bij de sport en niet bij een gemeentehuis. Hiermee doelen zij in principe op 
een lokale functie van het Olympisch Netwerk Brabant, dat nu gericht is op de hele provincie. Een 
bestuurder geeft aan dat er nu niets lokaal geregeld is en dat alles afhangt van de samenwerking 
van de topsportorganisatie met de gemeente en de desbetreffende instantie. De gesprekken met 
de gemeente over een centraal topsportpunt zijn gaande. Het merendeel van de bestuurders van 
de topsportorganisaties toont begrip voor de gemeente, maar hier is wel een spanning merkbaar: 
 

“De gemeente heeft ook maar één zak met geld, dus daar zal de gemeente een keuze moeten 
maken. Gaan ze voor een topsportpunt of geven ze het weer weg aan de aandachtswijken? Dat is 
een beetje de vraag” (respondent 5). 

 
Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie bevestigt de financiële knelpunten op dit gebied. 
Vooralsnog zien de beleidsmedewerkers het Olympisch Netwerk Brabant als een belangrijke 
actor binnen het topsportklimaat, waar de topsporter met zijn problemen en vragen terecht kan en 
geholpen kan worden. Een bestuurder van een topsportorganisatie is van mening dat de 
gemeente wat meer zaken zelf dient aan te pakken in plaats van aan te geven dat het onder de 
verantwoordelijkheid van het Olympisch Netwerk Brabant valt.  
 
 
Het merendeel van de bestuurders van de topsportorganisaties ziet de gemeente als 
hoofdverantwoordelijke voor het topsportklimaat. Een bestuurder van een topsportorganisatie 
geeft aan dat de gemeente de samenwerking tussen de topsportorganisaties meer moet 
stimuleren en benutten, omdat gebundelde krachten de sportorganisaties sterker maakt er nu 
nog teveel tijd gaat zitten in het profileren en beconcurreren van elkaar. Daarnaast geven 
meerdere bestuurders van de topsportorganisaties aan dat de gemeente binnen het 
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topsportklimaat een coördinerende rol zou moeten hebben. Momenteel is het niet duidelijk waar 
men moet zijn. Meerdere bestuurders en topsporters geven aan dat zij met verschillende 
instanties te maken hebben, wat niet bevorderlijk is voor de informatievoorziening en de (snelheid 
van) besluitvorming en uitvoering. Zij pleiten voor meer afstemming op het gebied van 
ondersteuning. Als voorbeeld wordt de aanleg van een centraal topsportpunt in de gemeente 
genoemd, waar accommodaties en faciliteiten bij elkaar liggen en waar de topsporter met vragen 
en problemen terecht kan. Volgens een bestuurder van een topsportorganisatie kan dit ook een 
(inter)nationale aantrekkingskracht op sportploegen hebben, waardoor de gemeente ’s-
Hertogenbosch gepromoot wordt. Het merendeel van de bestuurders van de topsportorganisaties 
wil zo’n centraal topsportpunt dicht bij de sport. Hiermee doelen zij in principe op een lokale 
functie van het Olympisch Netwerk Brabant. De gesprekken met de gemeente over een centraal 
topsportpunt zijn gaande, maar ook hier speelt de financiële beperking een belangrijke rol. 
 
 

4.6 Visies op het topsportklimaat 

In deze paragraaf komen de visies en opvattingen van de gesproken betrokkenen aan de orde. 
Het geeft weer wat de betrokkenen onder een topsportklimaat verstaan en wat zij vinden van het 
huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De paragraaf dient ter afsluiting van 
dit hoofdstuk en bevat ook elementen die eerder in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen.  
 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Het merendeel van de beleidsmedewerkers verstaat onder een topsportklimaat de faciliteiten die 
aan topsporters worden geboden om topsport te kunnen bedrijven in de gemeente. Volgens een 
beleidsmedewerker Sport en Recreatie is een topsportklimaat tweeledig. Enerzijds bestaat het uit 
het beeld dat men van ’s-Hertogenbosch heeft en hoe topsport zich daarin kan ontwikkelen. 
Goede voorzieningen zijn hiervoor volgens hem onontbeerlijk. Anderzijds moet iedereen het 
gevoel hebben dat ’s-Hertogenbosch een topsportstad is: 
 

“Sport is namelijk iets dat heel veel mensen bindt” (respondent 2). 
 
Alle beleidsmedewerkers geven aan dat het van belang is dat er binnen een topsportklimaat 
samenwerking plaatsvindt tussen verschillende partijen: gemeente, topsportorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, en het bedrijfsleven. Hierin is het belangrijk dat alle partijen 
waarde hechten aan topsport en daar ook in willen investeren. Hierdoor ontstaan er 
mogelijkheden en kansen, waardoor een goed topsportklimaat volgens een beleidsmedewerker 
Sport en Recreatie ook echt tot uiting kan komen. Daarnaast geeft het merendeel van de 
beleidsmedewerkers aan dat binnen een topsportklimaat de trainingsaccommodaties op niveau 
moeten zijn, zodat topsporters in ’s-Hertogenbosch optimaal kunnen trainen. Dat de 
wedstrijdaccommodaties goed dienen te zijn, zodat er voldoende wedstrijden op hoog niveau 
kunnen plaatsvinden. En dat de medische voorzieningen goed moeten zijn afgestemd, zodat 
topsporters gemakkelijk kunnen worden geholpen. Daarnaast geven alle beleidsmedewerkers 
aan dat binnen een topsportklimaat de huisvesting goed geregeld moet zijn, zodat topsporters in 
’s-Hertogenbosch kunnen verblijven. Tot slot geeft een beleidsmedewerker Sport en Recreatie 
aan dat het van belang is dat de toeschouwers enthousiast zijn over de aanwezige sporten in de 
gemeente en zij graag komen kijken. Als al deze elementen op voldoende niveau zijn, dan is er 
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volgens het merendeel van de beleidsmedewerkers sprake van een goed topsportklimaat. 
Volgens hen moet dat zichtbaar zijn in het feit dat je aansprekende topsportprestaties levert.  
 
Het merendeel van de beleidsmedewerkers vindt dat er al een redelijk topsportklimaat in de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch is, maar dat het op alle onderdelen een stukje verbeterd kan 
worden. Vooral op het gebied van accommodaties, huisvesting, topsportevenementen en 
uitstraling. Met betrekking tot de uitstraling geeft een beleidsmedewerker Sport en Recreatie aan 
dat het topsportklimaat er nu nog niet voor iedereen is; hij vindt het nog geen gemeengoed. 
Volgens hem is hier een belangrijke rol weggelegd voor de topsportorganisaties. Zij moeten zich 
zodanig in de gemeente profileren, dat er onder de Bossche bevolking een groter draagvlak voor 
topsport ontstaat. De kwaliteit van de sportverenigingen is volgens de beleidsmedewerkers 
redelijk tot goed: 
 

“Alle verenigingen proberen met hun mogelijkheden en beperkingen bij te dragen aan het 
topsportklimaat in de gemeente” (respondent 1). 

 

Topsportorganisaties  

Het merendeel van de bestuurders van de topsportorganisaties ziet een topsportklimaat als een 
omgeving waarbinnen een topsporter zich beweegt en hij alle mogelijkheden heeft om het 
hoogste te bereiken. Volgens een bestuurder moeten topsporters binnen het topsportklimaat het 
gevoel hebben dat zij belangrijk zijn, dat zij er mogen zijn en dat men trots op hen is. Daarnaast 
vinden alle bestuurders het belangrijk dat de gemeente zich inspant voor de topsport wanneer er 
problemen zijn. En dat hoeft volgens hen niet altijd op financieel gebied te zijn.  
 
Wat betreft het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch heerst er verdeeldheid 
onder de meningen van de bestuurders van de topsportorganisaties. Een aantal bestuurders 
vindt dat er een goed topsportklimaat is en dat de gemeente alles doet wat binnen haar 
mogelijkheden ligt. Een andere bestuurder benadrukt dat er nog geen topsportklimaat heerst in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Volgens hem zet de gemeente niet specifiek in op topsport:  
 

“Kijk als er één van de 25 pagina’s van de Sportvisie gaat over topsport, dan zegt dat natuurlijk al 
iets” (respondent 5). 

 
Volgens alle bestuurders werkt de gemeente mee aan de realisatie van topsportaccommodaties, 
maar op het gebied van financiering vinden zij de ondersteuning minimaal. Als commerciële 
topsportorganisatie hoeft men sowieso niet te rekenen op financiële ondersteuning van de 
gemeente. Een aantal bestuurders vraagt zich echter wel af in hoeverre men financiële 
ondersteuning van de gemeente kan verwachten. Volgens hen ligt deze taak niet zozeer bij de 
gemeente, maar bij de bonden en NOC*NSF. Ook geeft het merendeel van de bestuurders aan 
dat de gemeente ’s-Hertogenbosch niet bekend staat als topsportgemeente. Zij geven aan dat de 
gemeente duidelijk inzet op kunst, historie en de breedtesport.  
 

Topsporters  

Alle topsporters betrekken het topsportklimaat vooral op hun eigen omgeving. Zij streven naar het 
hoogst haalbare topsportniveau en daarbij leggen zij de nadruk op het goed invullen van 
randvoorwaarden. Het is voor hen noodzakelijk dat de trainings- en wedstrijdaccommodaties van 
goede kwaliteit zijn, de faciliteiten zo goed mogelijk geregeld zijn en zij waar mogelijk ondersteunt 
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en bijgestaan worden op allerlei gebieden, zodat zij zich primair kunnen richten op hun sport. Een 
topsporter benadrukt, dat wanneer de faciliteiten niet goed zijn, hij belemmerd wordt in het 
leveren van topsportprestaties. Daarnaast vinden alle topsporters het van belang dat er 
waardering is voor hun prestaties, zowel vanuit de topsportorganisatie, de gemeente als de 
Bossche samenleving: 
 

“Ik zou het op prijs stellen als de gemeente wat meer bezoeken zou brengen aan verenigingen. Nu 
merk ik niet echt iets van de rol van de gemeente” (respondent 10). 

 
Alle topsporters vinden dat er nu nog niet echt een topsportklimaat is in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Het merendeel associeert ’s-Hertogenbosch wel echt met topsport, wanneer er 
gekeken wordt naar de verschillende takken van sport die er in de gemeente op hoog niveau 
beoefend wordt. Wanneer er gekeken wordt naar de ondersteuning van de gemeente en het 
voorzieningenniveau, dan vindt het merendeel dat het topsportklimaat nog verbeterd kan worden. 
Dit geldt vooral op het gebied van accommodaties, huisvesting, trainingsstages, vervoer, 
individuele begeleiding en informatievoorziening. 
 

Breedtesportverenigingen 

Het merendeel van de bestuurders van de breedtesportverenigingen ziet een topsportklimaat als 
een omgeving waarin topsporters moeten kunnen ontstaan of uitblinken. Volgens hen houdt dat 
in dat er al in de jonge jaren van de topsporter speciale voorzieningen moeten zijn ten aanzien 
van onderwijs, vervoer en sportieve en maatschappelijke begeleiding. Een bestuurder geeft aan 
dat een topsporter zich zo veel mogelijk bezig moeten kunnen houden met zijn sport en niet met 
allerlei randvoorwaarden. Alle bestuurders van de breedtesportverenigingen geven aan dat zij 
binnen het topsportklimaat verantwoordelijk zijn voor de aan- en afvoer van talenten. Een 
bestuurder benadrukt dat hij trots is als een topsporter zijn carrière begonnen is bij zijn 
vereniging.  
 
Alle bestuurders van de breedtesportverenigingen geven aan dat zij het klimaat in de gemeente 
’s-Hertogenbosch niet zozeer herkennen als een topsportklimaat. Zij vinden wel dat er in ’s-
Hertogenbosch aansprekende topsportprestaties worden geleverd, maar gevoelsmatig 
associëren zij de gemeente niet met topsport. Volgens een bestuurder moeten de 
topsportorganisaties veel zelf ondernemen om hun ambities waar te maken. De ondersteuning 
van de gemeente met betrekking tot het invullen van de randvoorwaarden vindt hij minimaal. Het 
merendeel van de bestuurders geeft wel aan dat de gemeente financiële steun levert bij de 
realisatie van accommodaties. Een andere bestuurder benadrukt tot slot dat hij merkt dat de 
gemeente snel op (top)sport bezuinigt.  
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Olympisch Netwerk Brabant 
De medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant verstaan onder een topsportklimaat een 
omgeving waarin aan alle randvoorwaarden is voldaan om de topsporter tot optimale prestaties te 
laten komen. Hierbij gaat het volgens hen om de sport zelf, maar ook om de omgeving. Volgens 
een medewerker kan je hierbij denken aan goede trainers en trainingsfaciliteiten, directe 
beschikbaarheid van medische voorzieningen, huisvesting, goede maatschappelijke begeleiding 
en onderwijsinstellingen die met de topsporter meedenken, zodat de topsporter zich primair kan 
bezighouden met het beoefenen van zijn sport: 
 

“Dat hij niet op een gegeven moment door de onderwijsinstelling gedwongen wordt om een keuze 
te maken tussen de sport of de studie” (respondent 14). 

 
Als al deze randvoorwaarden goed zijn ingevuld, wordt de topsporter niet belemmerd door allerlei 
randzaken en kan hij zich primair richten op zijn sport. Een andere medewerker bevestigt dit. Hij 
geeft aan dat het begint bij het optimaal benutten van het talent van de topsporter door goede 
sporttechnische begeleiding en dat daarnaast alle randvoorwaarden goed zijn moeten ingevuld.  
 
Wat betreft het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch geven de medewerkers 
van het Olympisch Netwerk Brabant aan dat er al een redelijk topsportklimaat is in de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Een medewerker benadrukt: 
 

“Ze hebben een aantal verenigingen die hartstikke goed presteren. Ze zijn niet voor niets ook al 
een keer topsportgemeente van het jaar geworden” (respondent 13). 

 
Deze medewerker denkt wel dat er nog een hoop aanvullend mogelijk is in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Volgens hem heeft de gemeente wel ambities op het gebied van topsport, maar 
moeten die nog wel vertaald worden in daden. Er dient met name geïnvesteerd te worden in 
trainingsfaciliteiten, medische voorzieningen, huisvesting, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke begeleiding. Een andere medewerker bevestigt dit grotendeels en geeft 
daarnaast aan dat de gemeente zich af moet vragen wat zij wil. Als de gemeente een absolute 
topsportgemeente wil zijn, dan zullen ze volgens hem ook meer topsportevenementen aan 
moeten trekken. 
 

Samenvatting  

De gesproken betrokkenen kijken op verschillende manieren naar het topsportklimaat en hebben 
ook verschillende opvattingen over wat zij onder een topsportklimaat verstaan en wat zij van het 
huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden. De respondenten zijn het er in 
het algemeen over eens dat het binnen een topsportklimaat van belang is dat de 
randvoorwaarden goed zijn ingevuld, zodat de topsporter niet belemmerd wordt in het beoefenen 
van zijn sport. De beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de medewerkers 
van het Olympisch Netwerk Brabant vinden dat er een redelijk topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch is. De bestuurders van topsportorganisaties, topsporters en bestuurders van 
breedtesportverenigingen herkennen het klimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch nog niet als 
een topsportklimaat. Volgens alle gesproken betrokkenen dient er nog een aantal dingen 
verbeterd te worden. Accommodaties, huisvesting, topsportevenementen, uitstraling en financiële 
ondersteuning zijn zaken die ter verbetering het meest genoemd worden.  
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5. Analyse 

 
In het vorige hoofdstuk zijn de gevonden onderzoeksresultaten aan de hand van zes 
verschillende thema’s weergegeven. In dit hoofdstuk worden deze resultaten geanalyseerd, zoals 
beschreven in het analysekader (paragraaf 2.3), en onderbouwd door het theoretisch kader. 
Volgens Het Arenamodel van Verweel (1987) kan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch gezien worden als een arena. De aspecten context, macht en betekenissen zijn 
van invloed op de handelingen en betekenisgeving van betrokkenen aan dit topsportklimaat. De 
context komt het eerste aan bod. Hoe kunnen de resultaten geïnterpreteerd worden binnen de 
bredere context? Er wordt verder gegaan met het aspect macht. Hoe verhouden de 
machtsrelaties binnen het topsportklimaat zich tot elkaar en wie bepaalt er uiteindelijk? 
Vervolgens wordt er gekeken naar de verschillen en overeenkomsten in betekenisgeving aan de 
hand van het integratie-, fragmentatie- en differentiatieperspectief van Martin & Frost (1999). Het 
hoofdstuk sluit met een meta-analyse, die de kern van de analyse weergeeft. 
 
 

5.1 Context: maatschappelijke ontwikkelingen 

Volgens het Arenamodel van Verweel (1987) kan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch gezien worden als een arena, waarbinnen strijd plaatsvindt tussen de 
verschillende partijen en betrokkenen. Betekenisgeving en handelingen van partijen en 
betrokkenen komen door competitieve interactie tot uiting in de alledaagse praktijk. Om dit in 
kaart te brengen is het allereerst van belang om te weten in welk strijdperk, welke context, de 
strijd plaatsvindt. De processen in de arena zijn processen in een open systeem en worden 
daarom ook beïnvloed door personen die niet deelnemen aan het strijdperk en de omgeving (veld 
en domein). Zowel de arena als de omgeving heeft een eigen inhoud en ruimte, maar deze werkt 
wel op elkaar in.  
 
Topsport is onder toenemende invloed komen te staan van ontwikkelingen als commercialisering, 
professionalisering en mediatisering, die de positie en verhoudingen van alle betrokken partijen in 
de sport (het domein) hebben veranderd. Door de commercialisering zijn succesvolle topsporters 
zelfstandige ondernemers geworden en zijn er nieuwe commerciële functies gecreëerd zoals 
zaakwaarnemers en sportmarketingbureaus. Tevens heeft er een verschuiving plaatsgevonden in 
de (afhankelijkheids)verhoudingen tussen de staat, markt en het particulier initiatief in de sport. 
Volgens Meloen (2000, in: De Vries et al.: 11) is de vermindering van de overheidssubsidies 
debet geweest aan de commercialisering. Topsportorganisaties moesten hierdoor andere 
bronnen van inkomsten zoeken. Door de lage financiële ondersteuning van de gemeente zijn 
topsportorganisaties en topsporters genoodzaakt om externe bronnen in te schakelen, zoals 
sponsoren. Wie als sportorganisatie geen vereniging is, kan sowieso niet rekenen op 
ondersteuning van de gemeente en dient zichzelf in het onderhoud te voorzien. De mediatisering 
heeft er wel voor gezorgd dat sport als product verkoopbaar is, waardoor er inkomsten voor de 
sportorganisatie kunnen worden gegenereerd. De sterke internationale concurrentie in de 
topsport, dwingt topsportorganisaties tot professionalisering en verzelfstandiging, wat ook invloed 
heeft op de breedtesportverenigingen in ’s-Hertogenbosch. De breedtesport vormt een 
kweekvijver voor de topsport. Om te voorkomen dat het gat te groot wordt, gaan de twee 
werelden onvermijdelijk meer op elkaar lijken. De vraag is echter in hoeverre 
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breedtesportverenigingen kunnen voldoen aan enerzijds de commerciële eisen en 
professionalisering en anderzijds de maatschappelijke invulling.  
 
In het domein leven er bij de betrokken partijen verschillende ideeën over hoe de gemeente de 
topsport zou moeten benaderen. Het Nederlandse topsportbeleid heeft door de jaren heen een 
grote ontwikkeling doorgemaakt. De Rijksoverheid is topsport steeds belangrijker gaan vinden en 
schept voorwaarden voor een goed topsportklimaat. De instrumenten die hierbij worden ingezet 
zijn wet- en regelgeving, subsidieverlening en maatschappelijke agendering. Door de inzet van 
deze instrumenten probeert de Rijksoverheid haar invloed te vergroten. De Rijksoverheid bedeelt 
de topsport verschillende (positieve) maatschappelijke eigenschappen toe die het beleid 
legitimeren. De zogenaamde ontplooiingswaarde, welzijnswaarde, inspiratiewaarde, 
economische en promotionele waarde die gekoppeld worden aan topsport leggen de gemeente 
’s-Hertogenbosch zowel mogelijkheden als beperkingen op. Doordat de Rijksoverheid topsport 
stimuleert, biedt dit meer financiële mogelijkheden voor de gemeente in de vorm van subsidie. 
Echter, het beperkt de gemeente in die zin dat topsport niet los gezien kan worden van de 
breedtesport en haar maatschappelijke betekenis. De betrokkenheid van de gemeente bij 
topsport is hier namelijk op gebaseerd. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor andere partijen, 
zoals de breedtesportverenigingen en topsportorganisaties. Door de maatschappelijke rol die de 
Rijksoverheid en de gemeente voor hen zien weggelegd, vragen zij veel van deze 
sportorganisaties en oefenen op die manier druk op hen uit. De Bosscher et al. (2004) geven aan 
dat de mate waarin de overheid en de sportwereld het beleid op elkaar afstemmen, een zeer 
belangrijke maatstaf is in de efficiëntie van het topsportbeleid. Dit valt onder de eerste 
prestatiebepalende factor van topsportbeleid. 
 
Ook hebben de Olympische ambities van de sportsector en de Rijksoverheid invloed op 
bestuurlijk handelen en het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De partijen 
hebben (in)direct te maken met het Olympisch Plan 2028. Hoewel het niet specifiek benoemd 
wordt, is de Olympische ambitie ook zichtbaar in de Sportvisie van de gemeente ’s-
Hertogenbosch. In deze Sportvisie wordt er invulling gegeven aan de bouwstenen van het 
Olympisch Plan. Hoewel de partijen binnen het topsportklimaat hier niet allemaal van op de 
hoogte zijn, werken zij toch mee aan de uitvoer van het plan. Gezien de bredere context van het 
Olympisch Plan zal de gemeente ’s-Hertogenbosch zich moeten aanpassen aan de wensen van 
de markt. Samenwerking met NOC*NSF biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch potentiële 
voordelen voor de doorontwikkeling van het topsportklimaat in de gemeente. De staf ziet op dit 
gebied ook genoeg mogelijkheden en werkt aan het Olympisch Plan mee zover het binnen de 
mogelijkheden van de gemeente ligt. Dit heeft zijn uitwerking op de overige betrokken partijen, 
omdat zij afhankelijk zijn van hoe de gemeente tegenover de sport en het Olympisch Plan staat. 
 
Tot slot is de kredietcrisis waar Nederland zich op dit moment in bevindt van belang voor het 
begrip van de positie van de onderzoeksresultaten. Gebleken is dat het voor de bestuurders van 
de topsportorganisaties en van de breedtesportverenigingen moeilijk is om sponsoren te vinden. 
Met de huidige kredietcrisis wordt het er voor de bestuurders hoogstwaarschijnlijk niet makkelijker 
om sponsoren aan zich te binden. Ook kan het zijn dat men sponsoren verliest in verband met de 
onzekere toekomst. Dit beperkt de sportorganisaties in het vaststellen van zekerheid voor de 
toekomst. Ook bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch kan de kredietcrisis van invloed zijn op het geld 
dat men in de topsport investeert. Momenteel ligt er 50.000 euro voor de topsport. Door de crisis 
bestaat de kans dat bedrag in de toekomst niet verhoogd wordt of dat er zelfs bezuinigd gaat 
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worden op de topsport. Dit lijkt de gedachte te ondersteunen dat een gebrek aan geld een 
belangrijk knelpunt is en voorlopig nog blijft binnen het topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. 
 
 

5.2 Macht: de bepalende actor 

Tevens is het interessant om te kijken naar de machtsrelaties die een rol spelen binnen het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De vraag is hier hoe de betrokkenen zich tot 
elkaar verhouden en hoe dit van invloed is op de betekenissen die zij geven en de rol die zij 
aannemen. Wie is de bepalende actor in het topsportklimaat? 
 
Binnen het topsportklimaat zijn duidelijk vormen van in- en uitsluiting van betrokkenen zichtbaar. 
Allereerst bestaat er een belangrijke machtsrelatie tussen de gemeente enerzijds en de 
topsportorganisaties en topsporters anderzijds. De gemeente faciliteert de topsport in de 
gemeente. Omdat de topsport in de gemeente gebaat is bij een goede invulling van de 
randvoorwaarden in de gemeente, zijn vanuit dat oogpunt de topsportorganisaties en topsporters 
afhankelijk van de ondersteuning van de gemeente. Dit geldt met name op het gebied van 
accommodaties, huisvesting en de organisatie van topsportevenementen.  De gemeente is op dit 
gebied bepalend en verantwoordelijk voor het te voeren beleid. De gemeente heeft niet veel geld 
beschikbaar gesteld voor de topsport in de gemeente. En omdat de topsportorganisaties kampen 
met een structureel tekort aan financiële middelen, creëert de gemeente ook hier een bepaalde 
macht. Doordat de topsport alle financiën kan gebruiken, kan de gemeente aansturen op de 
maatschappelijke rol die topsport aan dient te nemen, meer dan momenteel gebeurt. De topsport 
is dus qua accommodaties, ondersteuning en financiën afhankelijk van de gemeente, maar het 
komt nu al wel voor dat (top)sportorganisaties uitwijken naar andere plaatsen omdat zij de 
tarieven van de accommodaties te hoog vinden of de accommodatie niet voldoet aan hun eisen. 
De gemeente geeft aan dat wanneer er daadwerkelijk topsportorganisaties uit de gemeente weg 
dreigen te gaan, zij de waarde van de organisaties voor de gemeente zullen bekijken. 
Topsportorganisaties met een bepaalde uitstraling en een groot draagvlak wil men graag 
behouden, een ander laat men rustig gaan. Ook op het gebied van het Maatschappelijk 
Programma Topsport merkt de gemeente enige terughoudendheid bij de topsportorganisaties. 
Wanneer de topsport niet mee wil werken, heeft de gemeente een probleem. Men kan dan geen 
uitvoer geven aan de onderliggende Sportvisie. De gemeente weet nog niet wat men dan zal 
ondernemen. Hierdoor bevinden de topsportorganisaties zich op dit gebied in een machtspositie. 
Echter, wanneer de topsportorganisaties niet meewerken, ontvangen zij ook geen financiën. Dus 
ook hier lijkt de machtspositie van de gemeente sterker te zijn. 
 
Ook de breedtesportverenigingen en het Olympisch Netwerk Brabant zijn in grote mate 
afhankelijk van de ondersteuning en de samenwerking met de gemeente. Voor de breedtesport 
geldt dit voornamelijk op het gebied van het realiseren van accommodaties, voor het Olympisch 
Netwerk is de gemeente vooral een onmisbare schakel bij het realiseren van faciliteiten voor de 
topsport. Beide geven aan dat de samenwerking goed verloopt. Vanuit dit oogpunt lijken zij geen 
moeite te hebben met de machtspositie van de gemeente.  
 
De macht van de gemeente lijkt beduidend groter dan de macht van de overige betrokkenen. De 
vraag is echter of de topsport niet meer macht kan opeisen. Hun relatief afwachtende houding 
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zorgt ervoor dat de gemeente de touwtjes in handen kan houden en haar machtspositie kan 
handhaven. De ervaring leert dat een topsportorganisatie die initiatief toont, wel degelijk dingen 
voor elkaar kan krijgen. Voorbeeld hiervan is de realisatie van de turnhal door stichting Flik-Flak. 
Zonder de vastberadenheid van de bestuurders was deze turnhal er niet gekomen. 
 
 

5.3 Integratie: consensus binnen het topsportklimaat 

Bezien vanuit het integratieperspectief is de vraag in hoeverre er sprake is van consensus onder 
de verschillende betrokkenen binnen het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. De positieve beleidsdoelen op topsportgebied die vanuit de Rijksoverheid aan 
zowel lagere overheden als top- en breedtesport worden opgelegd, zorgen voor een 
samenbindende en integrerende opvatting over topsport. Iedereen kan de positieve waarde van 
topsport benoemen, zoals de wederzijdse beïnvloeding van top- en de breedtesport en de 
topsport als voorbeeldfunctie voor de Bossche bevolking. In de literatuur worden deze positieve 
waarden ook genoemd. Van Bottenburg et al. (2003) noemen de ontplooingswaarde en 
inspiratiewaarde die aan topsport worden toegekend. De double pyramid theory geeft aan dat de 
breedtesport de topsport beïnvloed en andersom (Van Bottenburg, 2003). Volgens deze literatuur 
is de topsport onlosmakelijk verbonden met de breedtesport. Deze visie is ook overheersend bij 
de beleidsmedewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Door middel van het 
Maatschappelijk Programma Topsport proberen zij de positieve waarde van de topsport voor de 
breedtesport in het topsportklimaat kenbaar te maken. Binnen het topsportklimaat in ’s-
Hertogenbosch bestaat er weinig tot geen spanning tussen de top- en breedtesport en alle 
gesproken betrokkenen geven aan bereid te zijn om mee te werken aan het Maatschappelijk 
Programma Topsport, om de maatschappelijke rol die hen door de beleidsmakers wordt 
opgelegd te vervullen. 
 
Tevens bestaat er consensus op het gebied van topsportsucces. De betrokkenen zijn het er in 
het algemeen over eens dat het binnen een topsportklimaat van belang is dat de 
randvoorwaarden goed zijn ingevuld, zodat de topsporter niet belemmerd wordt in het beoefenen 
van zijn sport. Men gaat ervan uit dat topsportsucces maakbaar is en te beïnvloeden is door 
beleid. Alle betrokkenen zien een goed topsportbeleid en een goed topsportklimaat als een 
voorwaarde voor topsportsucces. De Bosscher et al. (2004) geven in hun onderzoek echter aan 
dat nog niet duidelijk is of een goed beleid en een efficiënte investering in topsport daadwerkelijk 
een positief effect heeft op topsportprestaties. Een beleidsmedewerker Sport en Recreatie geeft 
aan dat het van belang is om de betrokken partijen op elkaar af te stemmen en dezelfde focus te 
geven. Hiermee probeert de gemeente dus een situatie van consensus in het topsportklimaat te 
creëren, om de culturele eenheid in ’s-Hertogenbosch te bevorderen, het gemeenschappelijke 
doel van de Sportvisie na te streven en de knelpunten op te lossen. Ook op het gebied van 
knelpunten bestaat er onder het merendeel van de betrokkenen consensus. Een gebrek aan 
financiën, accommodaties, huisvesting en topsportevenementen vormen voor de topsport in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch een beperking voor het bereiken en waarmaken van hun ambities 
en doelstellingen. Volgens de vierde, vijfde en zevende pijler van prestatiebepalende factoren 
van het topsportbeleid is het niveau van deze genoemde beperkingen bepalend voor het 
topsportsucces in de gemeente (De Bosscher & De Knop, 2002). 
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Kanttekening bij het integratieperspectief is dat de visie van de Rijksoverheid en gemeente 
enerzijds energie bij de betrokkenen losmaakt, maar aan de andere kant weinig ruimte overlaat 
voor tegengestelde standpunten. De betrokkenen hebben aangegeven bereid te zijn om mee te 
werken aan de uitvoer van de Sportvisie, maar het beleid roept ook scepsis, argwaan en zelfs 
tegenstand op. Het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch is dan ook niet 
volkomen als cultureel homogene entiteit te benaderen, omdat de mensen die tot het klimaat 
behoren met verschillende partijen en betrokkenen betekenissen uitwisselen, (onder)handelen en 
verschillende belangen, doelen, loyaliteiten, oriëntaties, identificaties en bindingen hebben met 
topsport.  
Ook worden de opmerkingen die bij de double pyramid theory worden geplaatst door dit 
perspectief niet ondersteunt. De theorie negeert namelijk de spanningen die tussen de top- en de 
breedtesport kunnen optreden: kan de topsport door invloed van beleid op gespannen voet 
komen te staan met de breedtesport? Volgens Van Bottenburg (2003: 285-286) lijkt het erop dat 
de piramide als voorstelling van de sportwereld incompleet is geworden en de relatie tussen de 
top- en de breedtesport niet zo onproblematisch is als wordt voorgesteld in sportbeleid.  
 
 

5.4 Differentiatie: subculturen binnen het topsportklimaat  

Tussen het integratie- en fragmentatieperspectief bevindt zich het differentiatieperspectief. Het 
perspectief analyseert de verschillende interpretaties van de beleidsdoelen van de gemeente en 
de uitwerking daarvan. Het perspectief kijkt op het niveau van subculturen en gaat ervan uit dat 
er binnen het topsportklimaat (machts)conflicten, competitie, concurrerende belangen en 
verschillen van mening plaatsvinden. De gesproken betrokkenen verschillen van elkaar en 
zorgen voor een grote diversiteit. In de betekenisgeving aan het topsportklimaat van de 
betrokkenen zijn vijf groepen te onderscheiden: de gemeente ’s-Hertogenbosch, de 
breedtesportverenigingen, de topsportorganisaties, de topsporters en het Olympisch Netwerk 
Brabant. Alle groepen hebben verschillende posities en strijdige belangen in het topsportklimaat. 
Deze groepen vormen in zekere zin tegengestelde culturen, subculturen, eerder dan zich te 
verenigingen in één gezamenlijk topsportklimaat. De verdeling van subculturen is terug te zien in 
de ambities die de betrokkenen hebben op topsportgebied en de houding ten opzichte van 
topsport. De gemeente zet niet specifiek in op de topsport, maar richt zich meer op het cultuur-
historisch imago van de gemeente. De ambitie die zij op topsportgebied heeft, ligt vooral in de 
voorbeeldfunctie die zij ziet weggelegd voor de topsport; het versterken van de relatie tussen de 
top- en breedtesport en de stadspromotie door de organisatie van topsportevenementen. Volgens 
de theorie van Van Bottenburg et al. (2003) zet de gemeente dus vooral in op de 
inspiratiewaarde, ontplooiingswaarde en promotionele waarde van topsport voor de gemeente. 
De bestuurders van de breedtesportverenigingen en de medewerkers van het Olympisch 
Netwerk Brabant benoemen met name de inspiratiewaarde van de topsport. Zij zijn van mening 
dat topsport een voorbeeldfunctie heeft in de samenleving en dat topsporters breedtesporters 
kunnen enthousiasmeren om te gaan sporten. De betekenissen van de bestuurders van 
topsportorganisaties en van de topsporters zijn niet direct te herkennen in de waarde die aan 
topsport wordt toegekend volgens Van Bottenburg et al., (2003).  
 
De ambities van de topsportorganisaties zijn zakelijker en vooral gericht op het behalen van zo 
hoog mogelijke prestaties. Hiervoor hebben zij echter wel de juiste middelen en voorzieningen 
nodig. Zij zien de gemeente als hoofdverantwoordelijke voor het topsportklimaat en vinden dat de 
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gemeente dient te voorzien in het financieel en facilitair ondersteunen van de topsport. De 
gemeente kan echter niet altijd voldoen aan de behoefte van de topsportorganisaties, dat zorgt 
voor de nodige spanningen binnen het topsportklimaat. Van Bottenburg et al. (2003) zeggen 
hierover dat het voorzieningenniveau in een gemeente bepalend is voor de mate waarin een 
gemeente topsporters aan zich kan binden en in hoeverre zij zich gedwongen voelen om uit te 
wijken naar andere plaatsen. Door gebrek aan (betaalbare) accommodaties komt het nu al eens 
voor dat topsportorganisatie uitwijken naar andere plaatsen voor het bedrijven van topsport.  
 
De topsporters hebben aangegeven dat het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de 
sportorganisaties voor hen redenen zijn geweest om naar de gemeente ’s-Hertogenbosch te 
komen. Vanuit dit oogpunt kan een laag voorzieningenniveau en een slechte kwaliteit van 
sportorganisaties er ook voor zorgen dat topsporters uit de gemeente wegtrekken. De ambities 
van de topsporters komen in zoverre overeen met de ambities van de topsportorganisaties dat ze 
ook het hoogst mogelijke prestatieniveau willen bereiken. De topsporters zijn vooral gericht op de 
beoefening van de eigen sport. Zij geven aan dat ze vooral beperkingen zien in de ondersteuning 
van de gemeente op het gebied van accommodaties, huisvesting, trainingsstages, vervoer, 
individuele begeleiding en informatievoorziening.  
 
De breedtesportverenigingen staan welwillend tegenover de topsport. Wanneer een talent het 
niveau van de breedtesportvereniging ontgroeid is, wordt hem in veel gevallen de overstap naar 
een topsportorganisatie wel gegund, tenzij er persoonlijke motieven meespelen. De 
breedtesportverenigingen vinden wel dat de link tussen de top- en de breedtesport niet altijd 
gelegd hoeft te worden. Volgens hen gaan de twee werelden dan ook op elkaar lijken, met als 
gevolg dat breedtesportverenigingen mee dienen te gaan in de trend van commercialisering en 
professionalisering. De terughoudende wijze waarop de bestuurders van de 
breedtesportverenigingen naar deze ontwikkelingen kijken, heeft te maken met de karakteristieke 
verenigingscultuur die men wil behouden. Uit onderzoek van de het W.J.H. Mulier Instituut (2007) 
blijkt dat breedtesportverenigingen zich in een periode van verandering bevinden. Er wordt 
samengewerkt of samengegaan met commerciële sportaanbieders en verenigingen worden 
‘gedwongen’ te professionaliseren om te vermijden dat het gat met de topsport te groot wordt. 
Verondersteld wordt dat dit kan leiden tot een verzakelijking van de relaties tussen de 
breedtesportverenigingen en hun leden, met als gevolg dat deze leden minder bereid zijn om 
vrijwilligerswerk te doen. Janssens (2008, in: W.J.H. Mulier Instituut, 2008: 3) geeft echter aan 
dat professionalisering niet hoeft te leiden tot een afkolving van het vrijwilligersbeleid. 
 
De medewerkers van het Olympisch Netwerk hebben de ambitie om topsporters zo goed 
mogelijk te ondersteunen door een topsportklimaat te creëren waarin randvoorwaarden goed zijn 
ingevuld en topsporters zich gewaardeerd voelen. Het is ook primair de functie van het 
Olympisch Netwerk om topsporters zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich volledig 
kunnen richten op het bedrijven van topsport. Samenwerking met andere partijen binnen het 
topsportklimaat achten zij van groot belang.  
 
Ook de topsport en de breedtesport kunnen als twee subculturen onderscheiden worden. Zo is 
de topsport meer te zien als commerciële beroepssport en drijft de breedtesport voor een 
belangrijk deel op vrijwilligheid, binding, identificatie, emotie en onvoorspelbaarheid. De 
gemeente ’s-Hertogenbosch benadert de top- en breedtesport als twee subculturen door in het 
sportbeleid apart in te zetten op beide en aan beide een andere waarde toe te kennen. 
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Momenteel wordt er in de gemeente ’s-Hertogenbosch gekeken of er samenwerkingsverbanden 
tussen de top- en de breedtesport gecreëerd kunnen worden. De breedtesportverenigingen 
hebben echter niet het gevoel dat zij profijt hebben van de topsport in de gemeente, eerder 
hebben zij het gevoel dat zij dienen als ‘vangnet’ voor de sporters die de top (net) niet bereiken. 
Ook de topsportorganisaties geven aan talenten buiten de grenzen van de eigen gemeente te 
zoeken. De literatuur ondersteunt ook de opvatting dat de top- en de breedtesport twee aparte 
werelden zijn. Van Bottenburg (2003) geeft aan dat de topsport zich ontwikkeld heeft tot een 
relatief autonome wereld, waarbinnen andere spelregels gelden dan in de wereld van de 
breedtesport. Gevolg kan zijn dat topsport steeds verder af komt te liggen van de ‘gewone’ mens 
en er vervreemding optreedt. Een bestuurder van een breedtesportvereniging geeft al aan dat het 
merendeel van de breedtesporters zich niet identificeert met topsporters.  
 
Kanttekening bij het differentiatieperspectief is dat er in algemeenheid gesproken wordt over de 
gemeente, de breedtesportverenigingen, de topsportorganisaties, de topsporters en het 
Olympisch Netwerk Brabant. Hoewel deze groepen er verschillende visies en belangen op 
nahouden, gaat het nog niet in op de betekenissen van de individuele betrokkenen binnen de 
groepen en het topsportklimaat. 
 
 

5.5 Fragmentatie: individuele betekenissen 

Om recht te kunnen doen aan de betekenissen die geproduceerd zijn door individuele interacties, 
worden de resultaten tot slot bezien vanuit het fragmentatieperspectief. Dit perspectief gaat ervan 
uit dat individuele betekenissen een grotere invloed op de cohesie hebben dan betekenissen van 
organisaties of groepen. Het is de vraag in hoeverre er sprake is van ambiguïteit, verwarring, 
onzekerheid, onduidelijkheid, tegenstrijdigheid en complexiteit in de betekenissen van de 
individuele betrokkenen binnen het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
Elke groep heeft bepaalde belangen en prioriteiten, wat ook gevolgen heeft voor de betekenissen 
die de individuele leden van een groep toekennen aan het topsportklimaat in de gemeente ’s-
Hertogenbosch en de factoren die daar relatie mee hebben, zoals accommodaties, huisvesting, 
topsportevenementen, financiële ondersteuning, vervoer, onderwijs et cetera. Er zijn verschillen 
te herkennen in de betekenissen die worden toegekend als groep, maar er bestaan ook 
verschillen in de betekenissen tussen de individuen onderling. Binnen (en buiten) een 
topsportorganisatie kan een bestuurder bijvoorbeeld duidelijk van mening verschillen met een 
topsporter. De grenzen tussen de subculturen zijn vaag. Men kan zich tot meerdere groepen 
rekenen, bijvoorbeeld wanneer een topsporter bij een topsportoverleg participeert als 
vertegenwoordiger van het bestuur van een topsportorganisatie.  
 
De functies in de topsport vinden veelal plaats op professionele basis. Ook topsporters kunnen 
tegenwoordig gezien worden als zelfstandige ondernemers die de commerciële belangen niet uit 
het oog verliezen. In veel gevallen strookt dit niet met de bestuursleden van 
breedtesportverenigingen die in het dagelijks leven andere functies uitoefenen en zichzelf meer 
zien als vrijwilliger dan als professional. In de literatuur wordt benoemd dat dit kan zorgen voor 
spanningen tussen zakelijke en sportieve belangen (Van Bottenburg, 2005 in: TK 31 711, 2008-
2009, nrs. 1–2: 21). Ook de beleidsmedewerkers zijn minder gericht op de commercie en de 
individuele belangen die met topsport samenhangen. Zij kijken meer naar het maatschappelijk 
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belang en investeren om die reden meer in de breedtesport dan in de topsport. Ook is de 
overheidssubsidie altijd voornamelijk gericht geweest op de breedtesport, omdat de topsport 
meer mogelijkheden kent om zichzelf via sponsoren en de media te financieren (verticale 
solidariteit) (W.J.H. Mulier Instituut, 2007: 23). Dit verklaart ook waarom een topsporter van een 
commerciële topsportorganisatie niet hoeft te rekenen op financiële ondersteuning van de 
gemeente, tenzij hij het maatschappelijk belang dient door bijvoorbeeld mee te werken aan het 
Maatschappelijk Programma Topsport. De beleidsmedewerkers van de gemeente bevinden zich 
in een constante strijd: zet ik in op het talent van een enkeling ten behoeve van de positieve 
betekenis voor de gemeente of zet ik in op de participatie van de meerderheid ten behoeve van 
de gezondheid van de Bossche sportieve samenleving? Onderling verschillen de visies van de 
betrokkenen op dit vraagstuk.  
 
Investeren in een goed topsportklimaat kost veel geld, tijd en energie. Dit roept de vraag op of de 
gemeente wel gebaat is bij het verbeteren van het topsportklimaat. Het zijn vooral de individuele 
bestuurders van topsportorganisaties en topsporters, die aangeven dat het voor hen van belang 
is dat de randvoorwaarden binnen het topsportklimaat worden verbeterd. Hierbij hechten zij zeker 
waarde aan de ondersteuning van de gemeente. Echter, het individuele perspectief van de 
bestuurders en topsporters is in veel gevallen niet te verenigen met de maatschappelijke visie 
van de beleidsmedewerkers en de inzet op het cultuur-historische imago van ‘s-Hertogenbosch. 
Hoewel er in de gemeente faciliteiten en accommodaties aanwezig zijn die direct gericht zijn op 
de topsport, worden deze vaak gedeeld met de breedtesport en wordt het geld dat er is ook 
voornamelijk ingezet op deze breedtesport. 
 
 

5.6 Kern analyse 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd aan de hand van 
het analysekader. Vanuit het Arenamodel van Verweel (1987) en het integratie-, fragmentatie- en 
differentiatieperspectief van Martin & Frost (1999), is er gekeken naar de aspecten context, 
macht en de verschillen en overeenkomsten in de betekenisgeving van betrokkenen aan het 
huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tevens zijn deze aspecten 
onderbouwd door de literatuur. Hieruit wordt duidelijk dat alle aspecten een belangrijke rol spelen 
in de betekenisgeving. Ontwikkelingen als commercialisering, professionalisering en 
mediatisering en de kredietcrisis waar Nederland zich momenteel in bevindt, hebben de positie 
en verhoudingen van alle betrokken partijen in de sportwereld veranderd. De ambities en 
doelstellingen van de Rijksoverheid zijn bepalend voor de wijze waarop de gemeente ’s-
Hertogenbosch naar topsport kijkt. De topsport kan volgens de overheden niet los worden gezien 
van de breedtesport. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de grootste machtspositie binnen het 
topsportklimaat, doordat de top- en breedtesport afhankelijk zijn van de (financiële) 
ondersteuning van de gemeente. Vanuit het integratieperspectief bekeken is duidelijk dat er 
onder de betrokkenen consensus bestaat over de positieve waarden die aan topsport worden 
toegekend. Tevens lijkt men het er over eens te zijn dat topsportsucces te beïnvloeden is door 
beleid. Vanuit het differentiatieperspectief zijn er verschillende subculturen te herkennen binnen 
het topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De beleidsmedewerkers van de 
gemeente, de bestuurders van topsportorganisaties, de topsporters, de bestuurders van de 
breedtesportverenigingen en de medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant geven allen 
verschillende betekenissen aan het topsportklimaat. De ambities en doelstellingen van de 
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groepen betrokkenen lopen uiteen. Ook zijn de topsport en de breedtesport te herkennen als 
aparte subculturen. De grenzen tussen de subculturen zijn vaag. Vanuit het 
fragmentatieperspectief zijn ook binnen de groepen betrokkenen verschillen in betekenisgeving te 
herkennen. Uiteindelijk weegt ieders eigen belang het zwaarst in de betekenissen die zij geven 
aan het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
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6. Conclusie en discussie 

 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven en geanalyseerd aan de hand van de 
theorie. Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de geformuleerde deelvragen (nummer 1 tot en met 
3) en op de centrale onderzoeksvraag (paragraaf 6.1). In de dicussie (paragraaf 6.2) wordt er 
kritisch gekeken naar het onderzoek en de uitkomsten en in hoeverre het onderzoek valide en 
betrouwbaar is. 
 
 

6.1 Conclusie 

1. Wat bepaalt het huidige topsportklimaat in de ge meente ’s-Hertogenbosch? 
 
Het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt beïnvloed door contextuele 
invloeden op nationaal en lokaal niveau. Het landelijke en gemeentelijke (top)sportbeleid, maar 
ook ontwikkelingen als commercialisering, professionalisering en mediatisering en de kredietcrisis 
waar Nederland zich in bevindt, zijn van invloed op de betekenissen die betrokkenen aan het 
topsportklimaat geven. De betrokkenen kijken op verschillende manieren naar het topsportklimaat 
en hebben ook allen een andere houding ten opzichte van de topsport. hierin weegt de houding 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch het zwaarst. De gemeente ziet de noodzaak, de waarde en 
het belang van topsport wel in, maar het is een politieke keuze om meer in te zetten op het 
cultuur-historische imago van ’s-Hertogenbosch. Door deze keuze is er slechts een klein bedrag 
vrijgemaakt voor de topsport dat wordt ingezet op de versterkende en wervende werking van de 
topsport op de breedtesport (maatschappelijke waarde). Doordat de gemeente over de financiële 
middelen beschikt, hebben zij een machtspositie binnen het topsportklimaat. De topsporters en 
topsportorganisaties zien een goed topsportbeleid en een goed topsportklimaat als voorwaarde 
voor topsportsucces. De topsportorganisaties kampen echter met een structureel tekort aan 
financiële middelen en zijn in hun ondersteuning afhankelijk van de gemeente. Het 
topsportklimaat is momenteel van een laag tot redelijk niveau met een aantal overduidelijke 
knelpunten: accommodaties, topsportevenementen en huisvesting. Om het klimaat te verbeteren 
dient hier is aan gedaan te worden. Hiervoor zijn financiële middelen onontbeerlijk en die zijn er 
momenteel niet. Een gebrek aan financiën en de bescheiden houding van de gemeente ’s-
Hertogenbosch ten opzichte van de topsport zijn daarmee binnen het huidige topsportklimaat de 
allesbepalende factoren. Het is echter de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor het 
verbeteren van het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
 

2. Welke ambities en doelstellingen hebben de betro kkenen op topsportgebied in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch? 

 
De individuele betrokkenen houden er verschillende ambities en doelstellingen op na, maar in het 
algemeen kunnen zij ingedeeld worden in de volgende subculturen met grotendeels 
overeenkomstige ambities en doelstellingen: gemeente ’s-Hertogenbosch, bestuurders van 
topsportorganisaties, topsporters, bestuurders van breedtesportverenigingen en medewerkers 
van het Olympisch Netwerk Brabant.  
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Topsport speelt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch geen prominente rol. De ambities en 
doelstellingen die de gemeente heeft zijn vooral gericht op het faciliteren van topsportorganisaties 
en op de betekenis van de topsport voor de breedtesport en de Bossche samenleving.  
De bestuurders van topsportorganisaties hebben overeenkomstige ambities en doelstellingen 
met hun topsporters. Zowel topsportorganisaties als topsporters proberen een zo hoog mogelijk 
topsportniveau te bereiken, maar zijn hierin afhankelijk van de kwaliteit van de 
topsportvoorzieningen. De ondersteuning van de gemeente vinden zij hierin essentieel. 
De bestuurders van breedtesportverenigingen hebben momenteel nog geen duidelijke ambities 
op het gebied van topsport. Zij richten zich vooral op de recreatieve sporter en vinden het van 
belang dat de karakteristieke vrijwillige verenigingscultuur van de breedtesportvereniging 
behouden blijft. 
De medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant geven aan de topsporters in de gemeente 
’s-Hertogenbosch zo goed mogelijk te willen ondersteunen en te helpen bijdragen aan een zo 
volledig mogelijke invulling van de randvoorwaarden, die het de topsporter mogelijk maakt om 
zich primair op zijn sport te richten. 
Alle (groepen) betrokkenen hebben andere ambities en doelstellingen op het gebied van 
topsport. Dit is te verklaren vanuit het feit dat zij allemaal een eigen belang hebben bij een goed 
topsportklimaat. 
 
 

3. Welke mogelijkheden en beperkingen bestaan er in  het licht van de gestelde 
ambities en doelstellingen van betrokkenen op topsp ortgebied in de gemeente ‘s-
Hertogenbosch? 

 
De ambities en doelstellingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn vooral gericht op de 
maatschappelijke waarde van topsport voor de breedtesport. De gemeente tracht haar ambities 
en doelstellingen op dit gebied te realiseren door het Maatschappelijk Programma Topsport ten 
uitvoer te brengen. Hierin is zij echter afhankelijk van de medewerking van de 
topsportorganisaties en topsporters. De topsportorganisaties en topsporters zijn bereid om mee 
te werken aan het Programma, maar zien het geld dat er vrijgemaakt is liever besteed worden 
aan de knelpunten die er op topsportgebied zijn. Het is namelijk in hun belang dat zij een zo hoog 
mogelijk topsportniveau bereiken. Hiervoor achten zij een goede invulling van de 
randvoorwaarden van groot belang. Volgens de topsportorganisaties, topsporters en 
medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant is het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om het topsportklimaat in de gemeente te verbeteren. Zij dragen hiertoe verschillende 
oplossingen aan: het verbeteren van de beperkingen op het gebied van accommodaties, 
topsportevenementen en huisvesting, een coördinerende functie voor de gemeente ten aanzien 
van topsportfaciliteiten, een centraal topsportpunt, snellere en daadkrachtigere besluitvorming en 
het investeren van meer geld. De gemeente is het ermee eens dat de knelpunten die er binnen 
het topsportklimaat zijn, opgelost dienen te worden, maar zij is niet bereid hier meer geld voor 
neer te leggen. De gemeente ziet dit ook niet als haar rol. Zij ondersteunt de topsport zo veel als 
binnen haar mogelijkheden ligt en geeft aan dat zij afhankelijk is van meerdere partijen binnen 
het topsportklimaat. Ook wijst de gemeente op de eigen verantwoordelijkheid van de topsport. 
Tussen de gemeente en de topsport bestaat er dus duidelijk een verschil in focus op wie er 
verantwoordelijk is voor (de verbetering van) het topsportklimaat. 
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� Welke betekenis geven betrokkenen aan het huidige t opsportklimaat in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en op welke wijze kan de gemeente dit klimaat 
verbeteren? 

 
Er bestaat een spanningsveld tussen de gemeente en de overige betrokkenen binnen het huidige 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch door een verschil in visie op topsport. De 
gemeente ziet in topsport vooral een wervende en versterkende functie voor de breedtesport 
weggelegd, de overige betrokkenen zien in topsport wel een voorbeeldfunctie voor de 
samenleving, maar vinden dat topsporters zich primair moeten kunnen bezighouden met het 
bedrijven van hun sport. De ambities en doelstellingen van de betrokkenen liggen in lijn van hun 
eigen belang bij een goed topsportklimaat. Momenteel is er een aantal knelpunten, dat een goed 
topsportklimaat belemmert. Deze knelpunten liggen voornamelijk op het gebied van 
accommodaties, topsportevenementen en huisvesting. De betrokkenen dragen verschillende 
mogelijkheden aan om deze knelpunten op te lossen en zodoende het topsportklimaat te 
verbeteren. Hierin zien zij een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. De 
gemeente herkent het belang van het oplossen van de knelpunten, maar gaat hier geen geld voor 
vrij maken. Het verbeteren van het topsportklimaat ziet de gemeente niet als haar rol. Er kan 
geconcludeerd worden dat het huidige topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch alleen 
verbeterd kan worden wanneer zowel de politiek als alle betrokken partijen binnen het 
topsportklimaat dezelfde focus op het gebied van topsport hebben. Als de gemeente in wil zetten 
op de topsport, dan dient zij hier ook in te investeren. Met de minimale financiën die nu voor 
topsport zijn vrijgemaakt, liggen er weinig tot geen mogelijkheden om het huidige topsportklimaat 
te verbeteren. Om toch te komen tot een verbetering van het huidige topsportklimaat in de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch, is een goede samenwerking met alle betrokken partijen binnen het 
topsportklimaat een eerste en essentiële stap om de bestaande knelpunten op te kunnen lossen. 
 
 

6.2 Discussie 

Nadat de resultaten zijn geanalyseerd en daaruit een conclusie is getrokken, werpt dit hoofdstuk 
een kritische blik op het onderzoek en de gevonden resultaten. Er wordt gekeken in hoeverre het 
onderzoek valide en betrouwbaar is. Er worden geen directe aanbevelingen gedaan, wel wordt 
een aantal aandachtspunten genoemd. 
 
Met betrekking tot het validiteit- en betrouwbaarheidsvraagstuk is het van belang dat anderen, op 
basis van dezelfde dataverzameling, tot gelijke conclusies komen (Bergsma, 2003 15/16). Het 
kan echter het geval zijn dat de dataverzameling als meer representatief is geïnterpreteerd dan 
zij is. Ook kan het zijn dat de dataverzameling van mondige, goedgeïnformeerde en doorgaans 
vooraanstaande respondenten zwaarder zijn meegenomen dan informatie afkomstig van minder 
mondige respondenten. Deze twee verstoringen kunnen voortkomen uit de selectie van de 
respondenten. Om het onderzoek af te bakenen is ervoor gekozen om beleidsmedewerkers van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch, bestuurders van topsportorganisaties en 
breedtesportverenigingen, topsporters en medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant te 
ondervragen. Buiten deze partijen zijn er meer partijen die een rol spelen binnen het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Te denken valt aan onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en medische instellingen.  
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Omdat er steeds maximaal drie personen per groep zijn gesproken is het ook goed mogelijk dat 
er binnen de genoemde groepen van betrokkenen andere visies bestaan op het topsportklimaat. 
Daarnaast zijn binnen de groepen betrokkenen steeds personen aan het woord geweest die 
dezelfde functie vervullen. Bij de gemeente waren dat beleidsmedewerkers, bij de 
topsportorganisaties waren dat de bestuurders, de topsporters hadden allemaal een A-status en 
de medewerkers van het Olympisch Netwerk Brabant waren beide consultant topsport. Door de 
visies van andere betrokkenen niet te horen worden mogelijk interessante informatie gemist. Het 
had bijvoorbeeld boeiend kunnen zijn om ook talenten te spreken. Zij bevinden zich aan het begin 
van hun topsportcarrière en hebben zodoende te maken met allerlei verschillende 
topsportfaciliteiten. Uit onderzoek van Van Bottenburg et al. (2003: 30) blijkt namelijk dat juist de 
subtopsporters de meeste knelpunten ervaren binnen het topsportklimaat in de gemeente Tilburg. 
 
Een ander kritisch punt is dat de respondenten geïnterviewd zijn in hun natuurlijke omgeving. De 
aanwezigheid van de onderzoeker kan sociaal gedrag losgemaakt hebben bij de respondenten 
dat anders wellicht niet het geval was geweest. Daarnaast heeft de onderzoeker zich 
gepresenteerd als medewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch, wat sociaal wenselijke 
antwoorden bij de respondenten heeft kunnen uitlokken. De respondenten werken binnen het 
topsportklimaat namelijk samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en zijn voor de (financiële) 
ondersteuning afhankelijk van de gemeente. Hierdoor kan het zijn dat de onderzoeker ‘natuurlijke 
betekenissen verward heeft met ‘kunstmatige’ betekenissen die zijn opgetreden in door de 
ontstane relatie tussen de onderzoeker en de respondent (Bergsma, 2003: 18). 
 
Dit onderzoek kan aanleiding zijn voor een discussie over en een vervolgonderzoek naar het 
topsportklimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de rol die de gemeente dient aan te nemen 
in de ondersteuning van de topsport. Momenteel bestaan er binnen het topsportklimaat 
verschillende ambities en doelstellingen op topsportgebied. Om iedereen dezelfde focus te 
geven, is samenwerking tussen alle betrokken partijen binnen het topsportklimaat noodzakelijk. 
Alleen dan kunnen de bestaande knelpunten worden opgelost. De gemeente dient zich af te 
vragen wat zij precies wil op het gebied van topsport. Blijft men inzetten op de breedtesport of 
komt er meer aandacht voor de topsport? Wanneer de gemeente slechts blijft inzetten op de 
versterkende en wervende functie van de topsport op de breedtesport (maatschappelijke 
waarde), dan dient men zich te realiseren dat het gevolg kan zijn dat ’s-Hertogenbosch in de 
toekomst geen topsport meer heeft om de maatschappelijke waarde te benutten. Vanuit dit 
oogpunt lijkt het logisch om zowel te investeren in de topsport als in de breedtesport. De 
gemeente hoeft echter niet in te zetten op topsporters die een officiële status hebben en 
ondersteund worden vanuit het NOC*NSF of de betreffende sportbonden. Het ligt eerder voor de 
hand om die sporters te ondersteunen die tegen een officiële status aanzitten, maar dat niveau 
nog niet bereikt hebben. Deze groep moet nog wel in kaart worden gebracht. Ook hoeft de 
gemeente niet bij te dragen aan de financiële problemen van de commerciële 
topsportorganisaties. Van Bottenburg et al. (2003: 30) geeft aan dat wel van de gemeente 
verwacht mag worden dat zij de economische ontwikkeling van de sportsector bevordert. 
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Bijlage 1: figuren

 

Figuur 1. Organigram afdeling Sport en Recreatie gemeente ’s
Hertogenbosch, 2008) 
 
 
 

 
Figuur 2. Gemeente ’s-Hertogenbosch
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Bijlage 2: respondenten 

 

B 2.1 Halfgestructureerde interviews 

Respondent Datum Doelgroep Functie Aanwezigheid 
topsportoverleg 

1 16-04-2009 Gemeente  
‘s-Hertogenbosch 

Beleidsmedewerker  
Sport en Recreatie 

1 en 2 

2 16-04-2009 Gemeente  
‘s-Hertogenbosch 

Beleidsmedewerker  
Sport en Recreatie 

1 

3 16-04-2009 Gemeente  
‘s-Hertogenbosch 

Beleidsmedewerker  
Sport en Recreatie 

- 

4 16-04-2009 Gemeente  
‘s-Hertogenbosch 

Beleidsmedewerker  
Stadsontwikkeling 

- 

5  01-05-2009 Topsportorganisatie 
(turnen) 

Directeur 1 en 2 

6 29-05-2009 Topsportorganisatie 
(boksen) 

Directeur 1 en 2 

7 29-05-2009 Topsportorganisatie 
(taekwondo) 

Directeur 2 

8 01-05-2009 Topsporter  
(turnen) 

A-status - 

9 29-05-2009 Topsporter  
(boksen) 

A-status 1 

10 02-06-2009 Topsporter  
(taekwondo) 

A-status - 

11 11-05-2009 Breedtesportvereniging 
(turnen) 

Voorzitter - 

12 14-05-2009 Breedtesportvereniging 
(vechtsport) 

Vice-voorzitter - 

13 11-12-2008 Olympisch Netwerk 
Brabant 

Consultant 
Topsport 

2 

14 20-05-2009 Olympisch Netwerk 
Brabant 

Senior Consultant 
Topsport 

- 

 

 



 

78  

Topsport in en door de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

B 2.2 Topsportoverleg, d.d. 18 februari 2009 

Respondent Doelgroep Functie 

1 Gemeente ‘s-Hertogenbosch Hoofd afdeling Sport en Recreatie 
2 Gemeente ‘s-Hertogenbosch Beleidsmedewerker Sport en Recreatie 
3 Breedtesportvereniging (badminton) Jeugdvoorzitter 
4 Breedtesportvereniging (bowling) Bestuurder Wedstrijdzaken 
5 Breedtesportvereniging (danssport) Verenigingsbestuurder 
6 Breedtesportvereniging (golf) Voorzitter 
7 Breedtesportvereniging (golf) Erelid/voormalig voorzitter 
8 Breedtesportvereniging (kunstrijden) Voorzitter 
9 Breedtesportvereniging (kunstrijden) Secretaris 
10 Breedtesportvereniging (schaken) Voorzitter 
11 Breedtesportvereniging (schermen) Voorzitter/Coördinator Regioschermen 
12 Topsportorganisatie (basketbal) Bestuurslid Technisch Beleid 
13 Topsportorganisatie (basketbal) Bestuurslid Technisch Beleid 
14 Topsportorganisatie (boksen) Directeur 
15 Topsportorganisatie (hockey) Voorzitter 
16 Topsportorganisatie (honk- en softbal) Bestuurslid Topsport 
17 Topsportorganisatie (rugby) Voorzitter 
18 Topsportorganisatie (turnen) Directeur 
19 Topsportorganisatie (turnen) Sporttechnisch manager 
20 Topsportorganisatie (voetbal) Manager Marketing en Communicatie 
21 Topsporter (boksen) A-status 
22 Olympisch Netwerk Brabant Directeur 
23 Olympisch Netwerk Brabant Secretaresse 

 
 
B 2.3 Topsportoverleg, d.d. 3 juni 2009 

Respondent Doelgroep Functie 

1 Gemeente ‘s-Hertogenbosch Hoofd afdeling Sport en Recreatie 
2 Breedtesportvereniging (danssport) Verenigingsbestuurder 
3 Breedtesportvereniging (golf) Voorzitter 
4 Topsportorganisatie (turnen) Directeur 
5 Topsportorganisatie (boksen) Directeur 
6 Topsportorganisatie (taekwondo) Directeur 
7 Olympisch Netwerk Brabant Consultant/Facility Manager Topsport 
8 SportMedischCentrum JBZ Directeur 
9 SportMedischCentrum JBZ Bureaumanager 
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Bijlage 3: topiclijsten 

 

B 3.1 Beleidsmedewerkers gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Thema Subthema 

Algemeen  Inleiding onderzoek 
 Functie 
 Mening over topsport 
Topsport(beleid)  Totstandkoming 
 Doel 
 Verschil met voorgaand topsportbeleid 
 Samenwerking (andere afdelingen, private partners en andere 

organisaties) 
 Deelthema ‘Talentontwikkeling’ (keuze, inhoud, doel, wijze) 
 Deelthema ‘Maatschappelijk Programma Topsport’ (keuze, inhoud, doel, 

wijze)  
 Ambities/doelstellingen 
 Knelpunten 
Evenementen(beleid)  Totstandkoming 
 Doel 
 Criteria 
 Organisatie (keuze) 
 Link met breedtesport 
 Prioriteiten 
 Verhouding topsportevenementen – overige evenementen 
 Verschil met voorgaand evenementenbeleid (nadruk op topsport) 
 Samenwerking (andere afdelingen, private partners en andere 

organisaties) 
 Knelpunten 
Financiën  Topsportbudget (totstandkoming en besteding) 
 Investering in topsportaccommodaties 
 Topsportoverleg (tarieven accommodaties, wensen) 
 Topsportevenementen 
Topsportklimaat  Definitie  
 Huidig topsportklimaat 
 Topsportaccommodaties  
 Kwaliteit topsport(organisaties) 
 Verhouding topsportorganisaties – breedtesportverenigingen 
 Ambities en doelstellingen 
 Knelpunten 
 Verbetering topsportklimaat (rol gemeente) 
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B 3.2 Bestuurders breedtesportverenigingen 

Thema Subthema 

Algemeen  Inleiding onderzoek 
 Vereniging 
 Functie 
 Verhouding topsport – breedtesport 
Topsport(beleid)  Talenten 
 Sportvisie 
 Deelthema Sportvisie ‘Talentontwikkeling’ 
 Deelthema Sportvisie ‘Maatschappelijk Programma Topsport’ 
 Ambities/doelstellingen 
 Knelpunten 
Financiën  Financiële middelen 
 Tarieven accommodaties 
 Knelpunten 
Topsportklimaat  Definitie  
 Huidig topsportklimaat 
 Topsportaccommodaties  
 Topsportevenementen 
 Kwaliteit topsport(organisaties) 
 Verhouding topsportorganisaties – breedtesportverenigingen 

(samenwerking) 
 Ambities en doelstellingen 
 Knelpunten 
 Verbetering topsportklimaat (rol gemeente) 
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B 3.3 Bestuurders topsportorganisaties 

Thema Subthema 

Algemeen  Inleiding onderzoek 
 Organisatie  
 Functie 
 Verhouding topsport – breedtesport 
Topsport(beleid)  Talenten 
 Sportvisie 
 Deelthema Sportvisie ‘Talentontwikkeling’ 
 Deelthema Sportvisie ‘Maatschappelijk Programma Topsport’ 
 Ambities/doelstellingen 
 Knelpunten 
Financiën  Financiële middelen 
 Tarieven accommodaties 
 Knelpunten 
Topsportklimaat  Definitie  
 Huidig topsportklimaat 
 Topsportaccommodaties  
 Topsportevenementen 
 Kwaliteit breedtesportverenigingen 
 Verhouding topsportorganisaties – breedtesportverenigingen 

(samenwerking) 
 Olympisch Netwerk Brabant 
 Ambities en doelstellingen 
 Knelpunten 
 Verbetering topsportklimaat (rol gemeente) 
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B 3.4 Topsporters 

Thema Subthema 

Algemeen  Inleiding onderzoek 
 Eigen sportcarrière 
 Keuze organisatie 
 Keuze ‘s-Hertogenbosch 
Topsportklimaat  Definitie  
 Huidig topsportklimaat 
 Rol topsport 
 Ondersteuning gemeente 
 Deelthema Sportvisie ‘Talentontwikkeling’ 
 Deelthema Sportvisie ‘Maatschappelijk Programma Topsport’ 
 Topsportaccommodaties  
 Topsportfaciliteiten 
 Topsportevenementen 
 Financiën (sponsoring) 
 Kwaliteit breedtesportverenigingen 
 Verhouding topsportorganisaties – breedtesportverenigingen 

(samenwerking) 
 Olympisch Netwerk Brabant 
 Ambities en doelstellingen 
 Knelpunten 
 Verbetering topsportklimaat (rol gemeente) 
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B 3.5 Medewerkers Olympisch Netwerk Brabant 

Thema Subthema 

Algemeen  Inleiding onderzoek 
 Organisatie 
 Functie 
 Ondersteuning topsporters 
 Financiën  
 Bekendheid  
 Meerwaarde  
Topsportklimaat  Definitie  
 Huidig topsportklimaat 
 Ondersteuning gemeente 
 Sportvisie  
 Deelthema Sportvisie ‘Talentontwikkeling’ 
 Deelthema Sportvisie ‘Maatschappelijk Programma Topsport’ 
 Topsportaccommodaties  
 Topsportfaciliteiten 
 Topsportevenementen 
 Financiën (sponsoring) 
 Samenwerking andere actoren 
 Ambities en doelstellingen 
 Knelpunten 
 Verbetering topsportklimaat (rol gemeente) 
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B 3.6 Topsportoverleg, d.d. 18 februari 2009 

Topsportoverleg Thema 

1 Accommodaties 
 Maatschappelijke rol (Maatschappelijk Programma Topsport) 
 Samenwerking 
 Talentherkenning en –ontwikkeling 
 Technisch kader 
 Medische voorzieningen 
 Onderwijs 
 Topsportevenementen 
 Eigen inbreng 

 
 

B 3.7 Topsportoverleg, d.d. 3 juni 2009 

Topsportoverleg Thema 

2 Medische voorzieningen 
 Olympisch Plan 2028 
 Ambities 
 Knelpunten 
 Eigen inbreng 

 


