
Bijlage 3 Invulling artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW3.1) 
 
 
Beleidskeuzes uitgelegd  
Onderbouwing doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie (CW 3.1) 
Doel(en) - We willen dat sporten en bewegen in 2040 een vanzelfsprekend 

onderdeel is van het leven van iedere Nederlander 
- Het doel is dat Nederlanders de kans zien en benutten samen te 

sporten en te bewegen, elkaar te ontmoeten en hier plezier aan te 
beleven, zowel actief als passief. We stellen de inzet op sport- en 
beweegstimulering voor iedereen centraal.  

- Onze missie is om de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van 
de sport- en beweegsector zo te versterken dat de sport- en 
beweegsector voor zoveel mogelijk mensen een waardevolle rol in 
hun leven kan spelen. 

- Onze missie is dat in 2040 75% van de Nederlanders aan de 
beweegrichtlijnen voldoet. 

- Onze missie is dat de kansengelijkheid om mee te doen aan sport- 
en beweegactiviteiten wordt vergroot. 

Beleidsinstrument(en) - Het sportakkoord  
- Professionalisering – versterken sport- en 

beweegaanbieders 
- Financiële toegankelijkheid  
- Veilige en integere sport  

Financiële gevolgen voor 
het Rijk 

Vanaf 2022 is structureel 25 miljoen euro beschikbaar voor het 
stimuleren van sport en bewegen in het kader van het bevorderen van 
de gezondheid (inclusief Thialf).  

Financiële gevolgen voor 
maatschappelijke 
sectoren 

n.v.t. 

Nagestreefde 
doeltreffendheid 

Ambitie is sportaanbieders en sportbonden te ondersteunen om vitaal te 
worden. Het Sportakkoord bewerkstelligt dit. Het brengt verschillende 
partners samen, om zo op lokaal niveau te zorgen voor een passend sport- 
en beweegaanbod voor iedereen. Met deze lokale akkoorden kan op 
wijkniveau bekeken worden welke behoeften spelen en wat er nodig is om 
nieuwe groepen aan het sporten en bewegen te krijgen. 
 

Nagestreefde 
doelmatigheid 

De genoemde partijen hebben de kennis en expertise om een bijdrage te 
kunnen leveren aan de doelstellingen. Door met elkaar afspraken te maken 
en hier de juiste monitoring op te zetten zorgen we voor de meest efficiënte 
manier van uitvoeren. Daarnaast wordt in 2022 zoveel mogelijk gekozen 
voor een uitbreiding op bestaande instrumenten. Dit zorgt ervoor dat er 
impulsen gegeven worden aan lopend beleid en voorgesorteerd kan worden 
op het beleid in 2023.  

Evaluatieparagraaf Met het RIVM lopen structurele afspraken om sport- en beweegdeelname te 
meten. Dit zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen en zijn in 2014 door de 
Minister van VWS benoemd. 
Aanvullend aan de Kernindicatoren Sport worden de voorgestelde 
inspanningen ook gevolgd en geïntegreerd in de monitoringsafspraken van 
het huidige beleid. Dit betekent onder meer het volgende:  

 SPUK Sportakkoord en de landelijke projecten worden elk 
half jaar gemonitord door het Mulier instituut. Deze 
onderzoeken worden ook voorafgaand aan het 
commissiedebat en Wetgevingsoverleg gedeeld met de 
Tweede Kamer. De monitor is vastgesteld op een 
monitoringsplan. 

 Inzet op professionalisering loopt mee in de monitoring van 
het sportakkoord. Om de 2 jaar vindt er een specifiek 
arbeidsmarktonderzoek plaats door Mulier Instituut; 

 De trajecten onder financiële toegankelijkheid lopen 
grotendeels mee in de monitoring Sportakkoord en deels 
maken we afspraken met de betreffende uitvoerende 
partijen 

 Voorafgaand aan het jaarlijkse Wetgevingsoverleg wordt diverse 
monitors met de Tweede Kamer gedeeld. 

 


