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Betreft  
Vergaderdatum en -tijd 10 augustus 2021  
Vergaderplaats WebEx 
Aanwezig Hugo van der Poel (Directeur Mulier Instituut), Paul  

Hover (Expert sportevenementen Mulier Instituut), Jo  
Lucassen (Expert sportaanbieders en leren bewegen  
Mulier Instituut), Martin Bruchner (VV Noordwijk), 
David Pranger (Manager public affairs KNVB), Leon  
Rutten (Manager competitiezaken & arbitrage KNHB),  
Arnoud Strijbis (Directeur Nederlandse Handboogbond)  
Erik Lenselink (Manager corporate affairs NOC-NSF),  
Patrick Rijnbeek (NLActief), Haike Blaauw (Platform  
Ondernemende Sportaanbieders en directeur FNRS),  
Gudo Cools (Platform Ondernemende Sportaanbieders),  
Andre de Jeu (Directeur Vereniging Sport en  
Gemeenten), Remco Winter (KNKV) 
Siebe Riedstra (voorzitter, SG VWS), Jack  
Hutten (VWS), Ynske Muurling (VWS), Jelle Hoff (VWS) 
 

Afwezig  
Kopie aan  
  
  

Dit gesprek is onderdeel van een serie gesprekken om de geleerde lessen op te 
halen voor de herijking van de routekaart en een volgende fase in de aanpak van 
de coronacrisis.  
 
In het gesprek stonden onderstaande vragen centraal: 

• Welke maatregelen voor de sportsector werken goed? Waar uitte zich dat 
in?  
Welke maatregelen voor de sportsector werkten minder goed en waarom?   

• Hoe kijkt u naar de uitvoerbaarheid en naleving van de maatregelen? 
• Vindt u dat de belangen van de sportsector de afgelopen periode 

voldoende zijn onderkend in de Corona aanpak van het Rijk (bijvoorbeeld 
als je het afweegt tegen andere sectoren met grote belangen, zoals horeca 
en cultuur)? 
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• Welke lessen willen de deskundigen uit de verschillende sectoren ons 
meegeven? 

 
Welke maatregelen voor de sportsector werken goed? Waar uitte zich dat 
in?  
Welke maatregelen voor de sportsector werkten minder goed en waarom?  
 
Een expert geeft aan dat partijen elkaar goed weten te vinden, de mogelijkheden 
om digitaal met elkaar in contact te komen werkten daarbij goed. Er is flexibel en 
snel geopereerd, zowel binnen de sportsector als tussen de sector en VWS. Een 
andere expert vult aan dat een en ander wat langzaam op gang kwam, wat logisch 
is, niemand kende de crisis waarin we belandden.  
 
Wat het lastig maakte en lastig is gebleven, is de diversiteit binnen de sportsector. 
Het betreft enerzijds grootschalige evenementen met duizenden deelnemers en 
anderzijds de sportvereniging om de hoek en individuele sportscholen. Het gaat 
bijvoorbeeld om roeiboten waarbij roeiers op 1,40 meter zitten en biljarten (als dit 
in een café gebeurt, valt het dan onder horeca of sport?). Algemene maatregelen 
hebben een uitlopend effect. Dat maakt het lastig voor brancheverenigingen om 
op te komen voor de belangen, maar ook voor de sector om daar opvolging aan te 
geven. Wel is er een steeds nauwere samenwerking met de overheid, VWS en 
NCTV.  
 
Vooraf communiceren was belangrijk, het was niet altijd even duidelijk wat de 
maatregelen betekenden. Het is goed dat erkend is dat sporten belangrijk is, 
experts zijn blij dat op een gegeven moment sporten op 1,5 meter weer was 
toegestaan. Ook belangrijk dat er uiteindelijk onderscheid is gemaakt tussen 
binnen en buiten sporten. Omtrent binnen sporten zijn de verschillen groot, 
sporten in een grote sporthal is heel iets anders dan een kleine kroeg. Tot op de 
dag van vandaag is dat nog heel onduidelijk op basis waarvan bepaalde besluiten 
genomen zijn. De brancheverenigingen hebben nu nog moeite om uit te leggen 
hoe dat is gegaan. 
 
Een expert geeft aan dat de samenwerking met de gemeente als eigenaar van een 
sportpark heel goed is gegaan. De gemeente bood ondersteuning door uitstel van 
huur en dergelijke. Waar hij wel mee heeft geworsteld zijn het op een praktische 
manier implementeren van de maatregelen. Bijvoorbeeld het aanspreken van 
sporters en toeschouwers blijft lastig, ook i.v.m. de communicatie van 
maatregelen vanuit de Overheid. Op verschillende websites van de overheid stond 
verschillende informatie die elkaar soms tegensprak. Op een sportpark heb je een 
combinatie van sporten waaronder ook sporthallen voor binnensport. Uitvoering 
van het beleid moet altijd in overleg met andere verenigingen, dat maakt het 
complex. Een positief punt is dat je in overleg met andere verenigingen ook leert 
van oplossingen die zij hebben bedacht en hoe zij om gaan met maatregelen.  
 
Een expert geeft een compliment voor de directie Sport dat zich transparant en 
kwetsbaar heeft opgesteld. Het helpt om input te kunnen geven richting VWS, 
maar helpt ook om vroegtijdig te horen aan welke maatregelen werd gedacht 
zodat men alvast kon na  denken hoe daar praktisch invulling aan kon worden 
geven. In de fitness waren de groepslessen een knelpunt. Het was niet duidelijk 
wat de definitie van een groepsles was is dat individueel of in groep en wat kan 
wel en wat niet. Het was lastig dat er nog een paar lagen zaten tussen het 
gesprek dat de brancheverenigingen met VWS voerden en de tafel waar de 
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definitieve besluiten worden genomen. Goed dat er geen onderscheid is gemaakt 
tussen verenigingen en ondernemers. De expert herkent het eerder genoemde 
punt dat de sportsector elkaar beter heeft kunnen vinden. Het was altijd mogelijk 
om onderling te schakelen.  
 
Een andere expert geeft aan dat uitleg van regels in de periode dat we nog 
mochten sporten vrij diffuus was. Wat het nog lastiger maakte was de toepassing 
van de regels door de verschillende gemeenten. Sommige gemeenten waren 
bijvoorbeeld heel streng, maar de veiligheidsregio minder. Zeker in 2020 was dit 
heel divers. Een andere expert sluit zich daarbij aan, de overheid stelt de regels 
op en houdt toezicht, maar dat toezicht werd heel divers uitgevoerd.  
 
Het compliment aan de directie Sport wordt door meerdere experts ondersteund 
en ook een compliment aan de belangenbehartigende instanties. Die hebben zich 
vanaf het begin hard gemaakt. Als dat niet was gedaan, dan was de kans dat er 
minder aandacht was geweest. Sommige organisaties opereerden daar 
makkelijker in dan andere. Gemeenten zaten bijvoorbeeld dichterbij de bron en 
waren eerder op de hoogte van de maatregelen dan sommige (grote) 
verenigingen (waar het vaak over veel schijven gaat).  
 
Communicatie, timing, tijdstip van de week is echt essentieel bij het aanbieden 
van maatregelen. Dat het OMT eerder werd ingeschakeld, die verschuiving, dat 
heeft het wel meer behapbaar gemaakt zodat organisaties daarop in konden 
spelen. Er zijn veel goede dingen gebeurd, als je van een afstandje kijkt. Ook een 
compliment aan SZW en EZK over het tempo waarmee maatregelen en 
ondersteuningsvormen zijn opgebouwd. 
 
Mensen uit de praktijk bij clubs zelf, vrijwilligers moesten regels handhaven, dat 
was lang niet altijd makkelijk. Jij bent uiteindelijk degene die verantwoordelijk is 
of een maatregel wel of niet wordt gehandhaafd. Daar krijg je commentaar op dat 
niet motiverend werkt. Dit gaat verborgen achter economische en medische 
cijfers.  
 
Er zijn ook maatregelen niet genomen, waarvan we nu het effect niet weten. We 
komen er nu langzaam achter hoe groot de impact is geweest op scholieren en 
studenten. Had misschien meer aan gedaan moeten worden, maar te laat in het 
vizier gekregen. Als voorbeeld wordt het stilleggen van de jeugdwedstrijden en 
leeftijdsgrenzen gegeven. Met de kennis van nu hadden we daar misschien anders 
in geopereerd.  
 
Verdiepingsslag: Wat ging niet goed in de communicatie?  
Vanuit de danssector wordt aangegeven dat op een gegeven moment in kleine 
groepjes van 4 personen mocht worden gesport. Dat werkt bij hockey en voetbal 
wel, maar bij dans, yoga en fitness werkt dat niet. Met een docent die de hele 
groep aanstuurt is wel mogelijk om als groep afstand te houden. Wat is dan 
individueel en wat is een groepsles, heel moeilijk en ook frustrerend. Had dat 
graag anders gezien en dat er meer naar ons werd geluisterd. Een andere expert 
vult aan dat het bij groepslessen lastig was, omdat er steeds andere definities 
werden gebruikt. Eerst groepjes van 4, dan een team van 4. Bij navraag bleek dat 
groepjes van 4 ook twee groepjes van 2 of 4 groepjes van 1 konden zijn.  
 
Er is een aantal fases geweest, naarmate het langer duurde (wat ongewoon is bij 
een crisis) ontstonden andere organisaties. Waar je eerst één instantie had, had je 
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er later meer. In het begin kon je het dan wel op één lijn houden, maar dit werd 
later complexer. Burgemeesters kregen meer invloed en teksten werden 
aangepast door juristen. De communicatie kwam vanuit verschillende afzenders 
waardoor verschillen in teksten ontstonden en het niet altijd duidelijk was waar de 
informatie vandaag kwam. Met name bij kleine verenigingen is vaak gedacht dat 
voetbal en hockey (en 11 spelers) het uitgangspunt was, waardoor er soms heel 
rare getallen uit kwamen. In eerste fase hebben verenigingen daardoor heel lang 
moeten uitleggen dat bijvoorbeeld handboogsporten niet kon, terwijl je dat in de 
praktijk heel goed op anderhalve meter afstand kunt doen. Dat is later wel beter 
gegaan, maar in het begin veel energie gekost om het beeld goed neer te zetten.  
 
Met name bij buitensportbonden, wandelen, fietsen etc. is nog steeds veel niet 
goed mogelijk. Als oorzaak noemen experts dat verschillende overheidslagen 
verschillende signalen geven en dat er angst bestaat om activiteiten te 
organiseren. Het gevolg is dat er activiteiten en wedstrijden zijn geannuleerd die 
na de crisis niet meer zullen terugkomen, dat is wel een zorg die nadrukkelijk 
heerst bij de experts. Een andere expert geeft aan dat alle vormen van sport over 
1 kam werden geschoren. De grote verschillen tussen sporten, met name tussen 
binnen en buiten vraagt om meer diversiteit in maatregelen en aanpak.  
 
Er wordt gepleit voor meer eenduidige communicatie en meer uniformiteit in 
berichtgeving. De maatregelen zijn dermate generiek dat implementeren lastig is, 
zowel voor grote als kleine verenigingen. Uit contact met de veiligheidsregio blijkt 
dat zij het ook niet altijd weten en er verschillen bestaan tussen veiligheidsregio’s. 
Vanuit de Rijksoverheid werden algemene maatregelen afgekondigd, maar hoe 
verder je naar beneden zakt en terecht komt bij de mensen die met de regels aan 
de slag moeten des te diffuser werd de interpretatie en toepassing van die 
maatregelen. Er is te veel verantwoordelijkheid gelegd op het laatste niveau en er 
wordt geen rekening gehouden dat veel verenigingen afhankelijk zijn van 
vrijwilligers die hun vereniging zo goed mogelijk willen bedienen.  
 
Uiteindelijk werd er wel steeds meer vanuit sport gedacht, maar de check of dat 
ook echt zo was werd gemist. Er moet meer tijd worden genomen om te checken 
of iets wel of niet werkt. Denk na over leeftijdsgrenzen en groepsgroottes en stem 
daarover af. Betreft ook argumentatie, leg uit wat het probleem is, dan kunnen we 
daar wat mee doen. Een ander punt is dat de website van de rijksoverheid altijd 
problemen geven vlak na de persconferentie. Het duurt altijd een paar dagen 
voordat het overal eenduidig staat. Ook stond het soms strenger of soepeler 
geformuleerd dan tijdens de persconferentie was aangekondigd. 
 
Hoe kijkt u naar de uitvoerbaarheid en naleving van de maatregelen? 
Als vereniging ben je sporters en toeschouwers steeds op de maatregelen en de 
eigen verantwoordelijkheid aan het wijzen. Bij wedstrijden zijn stewards ingezet 
om toezicht te houden. In het begin zijn hierover veel discussies geweest met de 
vrijwilligers binnen de verenigingen en met de sporters en publiek. Negatieve 
ervaringen met het moeten handhaven en aanspreken van mensen heeft ook veel 
vrijwilligers gekost. Nu gaan we een periode tegemoet dat mensen zijn 
gevaccineerd, dus mensen vinden dat ze zich niet meer aan de regels te houden. 
Het is lastig om daar mee om te gaan.  
 
Er zijn ook smaakverschillen tussen burgemeesters en gemeenten, de een is 
strenger dan de anders. Er is lang geprobeerd om mensen eerst aan te spreken op 
het niet naleven van de maatregelen en hierover in gesprek te gaan. Handhaving 
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wordt nu voornamelijk ingezet op basis van signalen. Een expert benoemt dat we 
wel gezien hebben dat we een samenleving zijn die niet heel erg luistert naar 
handhavers en gezaghebbers. 
 
Er wordt aangegeven dat er niet altijd oog is geweest op de impact, veel 
ondernemers hebben hun levenswerk uit hun handen zien glippen. Die gaan dan 
de discussie aan met een handhaver en vragen zich af waar het nou helemaal om 
gaat. Dat heeft in de achterban van de sportscholen wel regelmatig geleid tot 
clashes. De branchevereniging heeft daarin geprobeerd te helpen met factsheets 
voor handhavers, maar naarmate het langer duurde en je in de samenleving het 
draagvlak achteruit zag gaan, werd het wel ingewikkeld.   
 
Een van de experts geeft aan dat op initiatief van de burgemeester binnen de 
gemeente een brede maatschappelijke alliantie is gestart. Hier zijn veel 
organisaties bij betrokken zoals scholen, sport en horeca. Het doel hiervan is om 
elkaar helpen en onderling begrip te kweken. Dit gaf een goed inzicht in hoe het 
werkt voor iedere organisatie, de expert kan het anderen aanraden om daar mee 
aan de slag te gaan.  
 
Vindt u dat de belangen van de sportsector de afgelopen periode 
voldoende zijn onderkend in de Corona aanpak van het Rijk (bijvoorbeeld 
als je het afweegt tegen andere sectoren met grote belangen, zoals 
horeca en cultuur)? 
De experts geven aan te maken hebben gehad met drie ministers, nu zelfs met 
een vierde. De bewindspersoon is van belang om op te komen voor de sector, het 
helpt dan niet dat er zoveel wisselingen zijn geweest. Ook bij directie Sport zijn 
wisselingen in personele bezetting geweest. Minister van Ark heeft heel hard 
gestreden voor de sector. Je merkt dat sport niet veel impact heeft bij andere 
ministeries (SZW en EZK), met name ten aanzien van de compensatie regelingen. 
Daar is het lastiger iets voor elkaar te krijgen dan bij VWS.    
 
Als voorbeeld wordt de danssector genoemd, zij konden alleen gebruik maken van 
de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers. Het pleidooi van de danssector 
is om hen gelijk te behandelen als sportverenigingen. Het heeft nu erg lang 
geduurd voordat er ondersteuning was en dit is minder dan sportverenigingen 
kregen. Er heerst onbegrip dat dit zo lang moest duren en men heeft het gevoel 
laag op de rangorde te staan. Dit beeld wordt herkend vanuit de fitness. 
 
Vanuit het perspectief van gemeenten was men blij met de geboden 
ondersteuning vanuit de Rijksoverheid, men was bijna verbaasd hoe snel dit ging. 
Het duidelijke onderscheid dat werd gemaakt tussen verenigingen enerzijds en 
ondernemers anderzijds heeft geholpen voor de uitvoerbaarheid. Ook de 
duidelijkheid over welke beleid er ten aanzien van bijvoorbeeld het kwijtschelden 
van huur kon worden gevoerd was helpend. 
 
Sport heeft een belangrijkere rol gekregen, maar de sport wordt nog niet vitaal 
verklaard. Corona heeft volgens de experts duidelijk de toegevoegde waarde van 
sport en bewegen laten zien. De experts zien dit echter nog onvoldoende 
terugkomen in het beleid dat wordt gevoerd. Mocht het tot nieuwe aanscherpingen 
in de maatregelen komen dan moet sport en beweging mogelijk blijven. Men is blij 
met waar we nu staan, maar nog niet tevreden.  
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Welke lessen willen de deskundigen uit de verschillende sectoren ons 
meegeven? 
Benoem dat de sport- en beweegsector essentieel is en schakel de sport- en 
beweegsector gelijk met onderwijs.  
 
Heb vertrouwen in de sector dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en 
activiteiten op een verantwoorde manier kunnen organiseren. Wat betreft de 
financiële ondersteuning is bij EZK aangegeven dat de sector daarover in gesprek 
wil blijven, omdat ondernemers onder water staan.  
 
De samenwerking zoals die nu is moet worden voortgezet. De oproep aan VWS is 
om de sector te betrekken bij eventuele nieuwe regelgeving en routekaart. Vertel 
eerder wat de maatregelen zijn zodat verenigingen daarop kunnen anticiperen.  
 
Een concreet vraagstuk dat nu speelt is of je aan personeel of deelnemers aan 
activiteiten mag eisen dat zij gevaccineerd zijn. Verenigingen en ondernemers 
weten nu niet goed hoe daar mee om te gaan, het zou helpen als VWS daar meer 
duidelijkheid over geeft.  
 
Een expert stelt voor een rangorde te hanteren wanneer opnieuw aanscherpingen 
in de maatregelen nodig zijn. Hij pleit om zo lang als mogelijk toe te staan dat 
sporten mogelijk is, ook binnen de 1,5 meter. Begin dan ook in eerste instantie 
met beperkingen ten aanzien van publiek, dan beperkingen ten aanzien van de 
competitie van volwassenen en pas daarna ten aanzien van de jeugd.  Daarnaast 
stelt de expert dat de grens van 27 jaar niet meer aangehouden moet worden, 18 
jaar is wel uit te leggen maar 27 niet. 
 
Een expert ziet graag dat generieke regels worden gehanteerd. In het begin van 
de crisis dachten we dat het handig was om zoveel mogelijk regels op te schrijven. 
We weten nu dat het er om gaat dat de bedoeling duidelijk is en dat consequent 
communiceren hierover essentieel is. Je kunt ervoor kiezen om alles dicht te 
schrijven, maar hiermee creëer je een betonnen zwemvest. Denk na over hoe je 
verenigingen meer ondersteunt bij handhaving van de regels of het naleven van 
protocollen en heb bij de ontwikkeling aandacht voor de naleving hiervan in de 
praktijk.  
 
Maak geen onderscheid tussen de gewone horeca en de horeca die gekoppeld is 
aan sportverenigingen. Voorbeeld restaurant bij golfbaan en clubhuizen van 
verenigingen.  
 
Behandel vergelijke situaties gelijk. Een expert noemt het voorbeeld van 
bewegingsonderwijs op school dat wel mocht, maar diezelfde jongeren mochten 
na schooltijd niet samen sporten bij een sportvereniging. Ook was er een 
voorbeeld van een openbaar klimpark dat wel mocht worden gebruikt, terwijl een 
soort gelijk klimpark dat wordt geëxploiteerd door een ondernemer dicht moest.  
 
Erken het verschil tussen professionele en amateurverenigingen. Bij de 
amateurverenigingen kost het meer tijd om een en ander te regelen. Kleinere 
verenigingen moeten met minder mensen ook professioneel opereren, heb daar 
aandacht voor.  
 
Kijk meer naar hoe je sporten en bewegen kunt stimuleren. Maak meer maatwerk 
mogelijk om sport toch doorgang te geven, bijvoorbeeld fiets- en wandeltochten. 
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Indien de overheid sport belangrijk en gezond vindt, dan moet daar gevolg aan 
worden gegeven. De experts zien ook veel groepen die zijn weggevallen, 
bijvoorbeeld jongeren die een baantje hebben genomen en nu niet meer willen 
sporten. Hoe ga je er voor zorgen dat die groepen weer gaan sporten?  
Vergeet hierbij ook de ouderen niet. Een expert benoemd dat nu de sportscholen 
weer open zijn  mensen aangeven verbijsterd te zijn hoe de conditie achteruit is 
gegaan, ondanks dat ze wel gewoon hebben gewandeld en gefietst.  
Focus hierbij niet alleen op de individuele sporter, maar ook op het 
verenigingsleven. 


