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Over de inhoud van het onderzoek

Wat is het Onderzoek Topsportcultuur 
In het Onderzoek Topsportcultuur wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in de cultuur van 
de topsport. Uit welke elementen bestaat een cultuur binnen een specifieke sport? Daarbij wordt 
zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken. 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan een  
topsportcultuur. Daarbij wordt zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken. Het onderzoek 
zal leiden tot aanbevelingen per sport. Deze aanbevelingen moeten vervolgens leiden tot eventuele 
maatregelen die een gezonde, veilige en optimale topsportcultuur (verder) realiseren. Voor nu en voor 
de toekomst. 
 
Wat betekent ‘topsport’ in dit onderzoek? 
Het gaat in het onderzoek altijd om topsporters en talenten die meedoen aan NK’s, WK’s en/of 
Olympische Spelen. Het betreft zowel sporten die wel zijn aangesloten bij NOC*NSF als sporten die 
hier niet bij zijn aangesloten. Voor wat betreft jeugd wordt per sport gekeken naar zogenaamde 
LOOT-scholen en/of andere topsportcentra als een Team NL centrum of een NTC. De jeugd doet alleen 
mee als er genoeg populatie is.

Wie nemen er vanuit de sporten deel aan onderzocht? 
Alle zogeheten ‘actoren’ worden in het onderzoek meegenomen: sporters, trainers en coaches, ouders, 
(bonds)bestuurders, clubs, overheden, sponsoren. Maar ook de verschillende koepels zoals NOC*NSF 
en de POS worden bevraagd - als geheel, maar ook per sport de eventueel aanwezige performance 
manager vanuit de koepel.

Wat is de aanleiding van het onderzoek? 
Het onderzoek vloeit voort uit deelakkoord 6 van het sportakkoord: “Topsport die inspireert”. VWS 
geeft aan dat topsport alleen kan inspireren en van maatschappelijke waarde kan zijn wanneer de 
positieve waarden van topsport ten volle worden benut en de negatieve kanten ervan zover  
mogelijk worden gereduceerd. Om voor de toekomst een goed fundament te leggen voor de topsport 
en hardnekkige bedreigingen te doorbreken, vindt het ministerie van VWS het urgent om beter inzicht 
te krijgen in de huidige topsportcultuur. 
 
En incidenten? 
Er zijn in de afgelopen jaren meerdere incidenten naar boven gekomen. Hierop volgden ook  
regelmatig ‘losse’ onderzoeken. Het doel is om nu in de breedte de topsportcultuur te onderzoeken 
zodat we universele elementen kunnen benoemen en aanbevelingen kunnen doen.
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Kan een individuele topsporter zich nav een incident melden bij de onderzoekers? 
Het kan gebeuren dat tijdens interviews met sporters in het kader van dit onderzoek incidenten aan 
de orde komen die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht of zijn gemeld. De onderzoekers zullen in 
dat geval de sporter begeleiden naar de juiste instantie om daar inhoudelijk opvolging aan te geven.
Als een sporter - zonder dat de sport wordt onderzocht - zich meldt bij de onderzoekers met een  
acuut geval, dan zal de betreffende onderzoeker verwijzen naar de daartoe gespecialiseerde en  
bevoegde instanties.

Wie heeft de leiding over het onderzoek? 
De leiding van het onderzoek ligt bij het onderzoeksteam. Dit team bestaat uit de onderzoekers 
Froukje Smits (Hogeschool Utrecht), Anton van Wijk (Verinorm), Marjan Olfers (Vrije Universiteit  
Amsterdam, Verinorm) en Herman IJzerman (Kenniscentrum Sport & Bewegen).

Daarnaast is er een begeleidingscommissie die de wetenschappelijke kwaliteit toetst en waarborgt. 
Verder is er een klankbordgroep vanuit de sport, met daarin onder andere vertegenwoordigers vanuit 
NOC*NSF, Platform Ondernemende Sport, oud-sporters en coaches, waar de onderzoekers terecht 
kunnen met sportgerelateerde vragen. 
 
Welke rol speelt NOC*NSF in dit onderzoek? 
NOC*NSF is bekend met het onderzoek en geeft haar volledige steun. Ze vervult geen formele rol, ook 
om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. 
 
Wie financiert het onderzoek? 
Het ministerie van VWS financiert het onderzoek.

Hoeveel budget is er voor dit onderzoek? Inclusief alle ingehuurde (externe communicatie-)adviseurs 
en experts? 
Het Kenniscentrum Sport en Bewegen rapporteert aan het ministerie van VWS, zij financieren het 
onderzoek en leggen daar verantwoording over af. Het is dan ook aan hen om daar inhoudelijke 
uitspraken over te doen. 
 
Wordt er tussentijd gerapporteerd en zo ja aan wie? 
Er vindt periodieke rapportage plaats aan het ministerie van VWS. Verder is doorlopend contact met 
de begeleidingscommissie die het onderzoek kritisch volgt. Na de pilot-fase wordt een eerste  
openbare rapportage verwacht.



Over de deelnemers en het tijdspad
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Over de deelnemers

Welke sporten worden meegenomen in het onderzoek? 
Het is belangrijk dat er een grote diversiteit aan sporten wordt gewaarborgd: individuele en  
teamsporten, binnen- en buitensporten, gehandicaptensport, wel/niet jurysporten, wel/niet  
contactsporten, winter- en zomersporten, Esports, gemotoriseerde sport, etc. Om het onderzoek  
uitvoerbaar te houden, moet een selectie plaatsvinden van sporten en sportbonden.  
Het uiteindelijke doel is om 24 sporten uit te nodigen om deel te nemen. In het onderzoek wordt  
vanzelfsprekend rekening gehouden met de specifieke karakteristieken van de betreffende sporten. 
 
Met welke sporten wordt het onderzoek gestart? 
Het onderzoek zal starten met de Nederlands Volleybal Bond (Nevobo), de Koninklijke Nederlandse 
Wielerunie (KNWU), IJshockey Nederland en de Judobond Nederland (JBN). 
 
Waarom wordt er met de Nevobo, de KNWU, IJshockey Nederland en de JBN gestart? 
Het doel is om vanaf het begin af aan direct een verscheidenheid aan sporten te laten aansluiten. In 
het geval van deze vier sporten gaat het om team- en individuele sporten, contactsporten en  
niet-contactsporten, Olympische en Paralympische sporten, winter- en zomersporten en commerciële 
sporten. Voor de JBN geldt dat er sprake is van signalen over een onwenselijke topsportcultuur, die 
de bond graag nader wil onderzoeken door deel te nemen aan het Onderzoek Topsportcultuur. Van 
dergelijke signalen is bij de andere 3 bonden geen sprake. 
 
Als de cultuur binnen de KNWU, IJshockey Nederland en de NEVOBO niet ter discussie staat, betekent 
dat dan ook dat er niks bekend is van misstanden in hun topsportcultuur? 
Op dit moment is daar niks van bekend. Het onderzoek richt zich ook niet op incidenten, deelname 
van bonden geschiedt dan ook niet op basis van meldingen. Dit zijn bonden die zich bereid hebben 
getoond om aan de pilot van het onderzoek deel te namen. Het onderzoek gaat niet over misstanden, 
het gaat erom de totale cultuur in kaart te brengen. Elke sport heeft baat bij analyse en  
aanbevelingen.

Over het tijdspad

Wanneer start het onderzoek? 
Het onderzoek is gestart in het najaar van 2021. Eerst is uitvoerig literatuuronderzoek gedaan vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines zoals sociologie, psychologie, bestuurs- en  
organisatiewetenschappen. Dit onderzoek heeft geleid tot een onderzoeksmodel, en op basis daarvan 
zijn vragenlijsten ontwikkeld. Die worden naar verwachting voor de zomer van 2022 uitgezet. De pilot 
moet in het najaar van 2022 zijn afgerond. 
 
Wanneer is het onderzoek afgerond? 
De looptijd van het gehele onderzoek is ongeveer drie jaar.

Wanneer worden de eerste resultaten verwacht? 
De resultaten van deze pilot worden in het najaar van 2022 verwacht.
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Over de uitkomsten

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek? 
Er verschijnt per sport een apart rapport met aanbevelingen. Vanuit het Kenniscentrum Sport &  
Bewegen zal er vervolgens ondersteuning aan de betreffende sport worden aangeboden bij het 
implementeren van deze aanbevelingen. Resultaten zullen nooit herleidbaar zijn naar individuen. 
Uiteindelijk zal aan het eind van het gehele onderzoek een totaal rapport opgesteld worden met  
aanbevelingen die voor de hele topsport gelden. 
 
Moeten de sporten het hele onderzoek afwachten voordat ze de resultaten te zien krijgen? 
De overall conclusies kunnen pas getrokken worden als het hele onderzoek is afgerond. Elke sport zal 
echter een eigen rapport krijgen met bevindingen die specifiek gelden voor die sport.

Voor geïnteresseerde sporters / bonden

Kunnen sporters zich ook melden? 
Individuele sporters of andere actoren zoals coaches, ouders of bestuursleden kunnen hun interesse 
mailen naar onderzoektopsport@kenniscentrumsportenbewegen.nl. Er zal dan gekeken worden of hun 
sport op dat moment deelneemt aan het onderzoek zodat ook zij gehoord worden.

Kan ik anoniem deelnemen aan het onderzoek? 
De vragenlijsten kunnen anoniem worden ingevuld, eventuele interviews die afgenomen worden door 
de onderzoekers zullen in vertrouwen worden gevoerd, waarbij geheimhoudingsplicht is gewaarborgd. 
De resultaten van het onderzoek zullen nooit naar individuen te herleiden zijn. 
 
Kunnen sporten zich nog aanmelden voor het onderzoek? 
Sporten (bonden) kunnen hun interesse mailen naar  
onderzoektopsport@kenniscentrumsportenbewegen.nl. Afhankelijk van de fase van het onderzoek 
en de diversiteit van de al geïncludeerde sporten zal een afweging gemaakt worden de sport mee 
genomen kan worden in het onderzoek.

Zijn er kosten verbonden aan deelname? 
Nee, deelname is geheel kosteloos. Het ministerie van VWS financiert het onderzoek volledig.

Over de uitkomsten en 
voor geïnteresseerde sporters / bonden
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Over de actualiteit

Kun je incidenten ooit voorkomen? 
Daar moeten we wel naar streven. Je hebt als organisatie in de sport, waar wordt gewerkt met  
talenten (jeugd) en topsporters die voor het realiseren van hun dromen in zekere mate afhankelijk 
zijn van de beslissingen van anderen, een enorme verantwoordelijkheid. Het is heel belangrijk dat 
er een veilige, gezonde en optimale cultuur is om in te werken en te presteren. Wij streven ernaar 
aanbevelingen te doen die helpen deze cultuur voor nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te 
maken. 
 
Wat doen jullie als er incidenten plaatsvinden tijdens het onderzoek, bij een deelnemende sport? 
Dat hoeft geen invloed te hebben op het verloop van het onderzoek. We zullen natuurlijk wel  
verwijzen naar de gespecialiseerde en bevoegde instanties en desgewenst vanuit het Kenniscentrum 
Sport en Bewegen ondersteunen in het proces.

Hoe staat het belang van de topsporter voorop? 
Uiteindelijk gaat het om de sporter - die moet de prestatie kunnen leveren. Daar gaat topsport over 
en dat houden we te allen tijde in ons achterhoofd. Wat is in het belang van de sporter? Welke  
elementen zijn onontbeerlijk voor topprestaties en het ontwikkelen van talent? 
 
Moet dit niet over de gehele sport gaan? Waarom alleen over de topsport? 
De dynamiek in topsport is uniek. Prestatie en druk speelt een uitzonderlijk grote factor en onder 
druk komt vaker ongewenst gedrag voor. De recreatieve sport is een ander vraagstuk met een andere 
context.
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