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INTRODUCTIE

Sinds de jaren 80 is het belang dat overheden over de hele wereld hechten aan topsportsucces exponentieel toegenomen. Meer en meer landen zijn in het streven naar succes
betrokken geraakt in een mondiale medaillewedloop (De Bosscher et al., 2008). Onder druk van de gestegen concurrentie, investeren overheden meer publieke middelen om
topsportsucces te behalen.

Onder meer door een sterkere strategische beleidsvoering heeft Vlaanderen doelgerichte keuzes gemaakt met als inzet de kansen op medailles te verhogen. De afgelopen tien jaar
zijn de topsportprestaties van Vlaamse topsporters, en bij uitbreiding Team Belgium, fors toegenomen. Dit betreft het aantal medailles en top-8-posities op Europese
Kampioenschappen (EK), Wereldkampioenschappen (WK), Olympische en Paralympische Spelen.

Studies wijzen er op dat topsportsucces deels maakbaar is en gerichte investeringen in een sterk strategisch topsportbeleid tot meer medailles kunnen leiden. Veel minder evident
is de maatschappelijke impact die topsport teweegbrengt. Dit heeft als gevolg dat het nut van de investeringen in topsport openlijk in vraag wordt gesteld en dat beleidsmakers
alsmaar meer worden verzocht om dit gebruik van publieke middelen te rechtvaardigen. Ook in Vlaanderen stijgt het belang om de investeringen in topsport te onderbouwen en
te legitimeren.

Deze legitimatie vertrekt veelal vanuit veronderstelde positieve maatschappelijke uitkomsten die een succesvol topsportprogramma met zich meebrengt. Topsport zou
bijvoorbeeld bijdragen aan sociale cohesie, nationale trots, de economie, internationale erkenning of een toegenomen sport participatie.

Met dit project wordt samen met de Vlaamse beleidspartners een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor, en maatschappelijke uitkomsten
van topsport bij de Vlaamse bevolking. Via een gevatte synthese worden, in deze eerste tussentijdse rapportage, de resultaten van dit lopende wetenschappelijk onderzoek
gepresenteerd.



“Samen met het nastreven van topsportresultaten 

worden maximale inspanningen geleverd om een 

ruimer begrip en draagvlak te creëren voor het 

maatschappelijk belang van topsport en een 

voorbeeldfunctie voor jong talent. De Vlaamse 

topsporters en hun omkadering dienen als 

ambassadeurs positief bij te dragen tot het imago 

van Vlaanderen in de wereld”

— VLAAMSE BELEIDSNOTA SPORT



DOELSTELLINGEN

Inventariseren van het draagvlak voor topsport

Het inventariseren van het maatschappelijk draagvlak voor topsport(beleid)

in Vlaanderen gebeurt via vier delen (a) publieke percepties over de

(positieve en negatieve) impact van topsport; (b) de publieke bereidheid

om bij te dragen tot de financiering van topsport; (c) de sportvoorkeuren;

en (d) topsporters als rolmodellen. Een maatschappelijk draagvlak is cruciaal

in de legitimatie van publieke investeringen, omdat de bevolking als

belastingbetaler eigenlijk hoofdsponsor is van topsport.

Meerwaarde en impact van topsport

Dit project beoogt inzichten aan te reiken aan beleidsmakers met

betrekking tot waar en hoe een maatschappelijk draagvlak, impact

en synergiën tussen topsport en de maatschappij al dan niet

gestalte krijgen. Dit geeft inzichten hoe en waar (meer) draagvlak

voor topsport(beleid) gecreëerd kan of moet worden en hoe op

maatschappelijke effecten gestuurd kan worden.

Topsport als middel stimuleren

Het identificeren welke Olympische sporten leven onder de Vlaamse

bevolking en of topsporters effectieve en inspirerende rol modellen

zijn kan federaties en andere stakeholders stimuleren om topsport

als middel te gebruiken. Topsport en breedtesport zijn veelal

gescheiden werelden waardoor veelbelovende synergiën verloren

kunnen gaan en topsport zijn hefboomfunctie niet voldoende benut.

Aanbevelingen

Om het maatschappelijk effect van successen (vb. een medaille op de
Olympische Spelen, of net een teleurstellend resultaat) te achterhalen,
gebeuren steekproefmetingen op meerdere momenten. Dit laat toe om
na te gaan in welke mate sportieve gebeurtenissen in bepaalde
sporttakken op een bepaald tijdstip invloed hebben op de
maatschappelijke impact volgens de Vlaamse bevolking.
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THEMA’S & 
KERNVRAGEN

04

Maatschappelijke impact
Welke publieke waarde heeft topsport volgens de
Vlamingen? Maakt topsport gelukkig en trots?
Inspireert topsport?

01

Sportvoorkeuren en -kennis 
Welke Olympische sporten zijn belangrijk voor de
Vlaamse bevolking; wat weet de Vlaming over het
Vlaams topsportbeleid, de Olympische Spelen en
de Olympische beweging?

Betalen voor topsport
Wat is topsport de Vlaming (financieel) waard?

Topsporters als rolmodellen
Zijn Belgische Olympiërs een inspiratiebron
volgens Vlamingen?
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METHODE

Dit rapport geeft de resultaten van een nulmeting, waarbij de Vlaamse bevolking werd gepolst naar de maatschappelijke impact
van topsport, hun sportvoorkeuren en -kennis, de betalingsbereidheid aan topsport en welke topsporters als rolmodel fungeren.
Deze metingen zijn afgenomen via vragenlijsten bij 1000 Vlamingen in een representatieve steekproef in Januari 2020. Tevens zijn
korte tussentijdse vragenlijsten maandelijks afgenomen tussen Januari en April (zie volgend pagina) bij 1000 representatieve
Vlamingen. De steekproef voor alle vragenlijsten was representatief voor woonplaats, geslacht, leeftijd, arbeidsstatus,
onderwijsniveau, migratieachtergrond en personen met een handicap.

Leeftijd Opleidingsniveau Land van herkomst

Dataverzameling en steekproef

Geslacht

49,8%50,2%

Man Vrouw

27,0%

36,5%

36,5%

≤ 34 35-54

13,5%

50,0%

36,5%

Hoogstens lager middelbaar

Hoger middelbaar

Hoger onderwijs

0.1%

9.9%

Geen Belgische nationaliteit of
dubbele nationaliteit
Enkel Belgische nationaliteit



PROJECT 
PLANNING

maa jan jun sept janmaa

2020 2021 2022

COVID-19 onderbreking

.

Door de uitbraak van COVID-19 zijn de Olympische Spelen van Tokio vanwege de wereldwijde gezondheidscrisis uitgesteld van de zomer van 2020 naar

2021 (van 23 juli tot en met 8 augustus 2021). De Paralympische Spelen staan gepland van 24 augustus tot en met 5 september 2021. De

dataverzameling is bijgevolg tijdelijk gepauzeerd na de uitbraak van COVID-19 en zal weer herstarten in januari van het unieke Olympische jaar 2021.

Maandelijks wordt herhaaldelijk een bevolkingsonderzoek gehouden bij telkens 1000 Vlamingen. Er vinden 5 grote meetmomenten plaats (oranje

pijltjes) en maandelijkse ‘omnibussen’ (blauwe pijltjes). Omnibussen zijn korte en gerichte steekproeven om evoluties gedetailleerd in kaart te brengen

en te monitoren. Door metingen op meerdere momenten te laten plaats vinden, kan een mogelijke samenhang met de timing van

topsportevenementen en successen in bepaalde sporttakken gedetecteerd worden. Zo kan de Vlaamse draagvlakbarometer gebruikt worden om het

maatschappelijk effect van bijvoorbeeld een medaille op een EK, WK of de Olympische Spelen te duiden. Voor zowel de grote meetmomenten alsmede

de omnibussen wordt ten alle tijden de representativiteit van de steekproeven onder de Vlaamse bevolking gebaseerd op woonplaats, geslacht,

leeftijd, arbeidsstatus, onderwijsniveau, migratieachtergrond en personen met een handicap gewaarborgd. Details over de streekproef zijn

beschikbaar in de bijlage van dit rapport.

Dataverzameling

COVID-19 onderbreking



MAATSCHAPPELIJKE 
IMPACT

Welke publieke waarde heeft topsport
volgens de Vlamingen?



MESSI 
RAAMWERK

Ondanks de maatschappelijke impact die topsport kan generen, was het in de wetenschappelijke literatuur tot voor kort onduidelijk wat
de positieve en negatieve effecten van topsport kunnen zijn. Het MESSI raamwerk brengt deze in kaart.

MESSI, of ‘Mapping Elite Sports’ potential Societal Impact’, werd door de onderzoeksgroepen SPLISS (Sports Policy factors Leading to
International Sporting Success) en SASO (Sport and Society) aan de VUB ontwikkeld om de maatschappelijke domeinen waarop topsport
impact kan generen te inventariseren om deze vervolgens te meten. MESSI is gegroeid vanuit een systematische literatuurstudie met 391
wetenschappelijke artikelen die empirisch de maatschappelijke effecten van topsport onderzochten. Er zijn 73 positieve en negatieve
effecten geïdentificeerd, die vervolgens zijn geclusterd in de volgende10 dimensies:

1. Sociale gelijkheid & inclusie
2. Collectieve identiteit & trots
3. Ethiek & fair play
4. Geluk & passie
5. Aantrekkingskracht fans & media
6. Internationaal prestige & imago
7. Levenskwaliteit & vaardigheden topsporters
8. Sport participatie & gezondheid
9. Economie, sponsors & commerciële activiteit
10. Lokale consumptie en leefbaarheid

Wat zijn de potentiële maatschappelijke effecten van topsport?

De wetenschappelijk onderbouwing betreffende talrijke vermeende maatschappelijke uitkomsten (MESSI) van topsport is echter nog 
onvoldoende hard te maken. De rol van topsport in de samenleving zou dus op dit moment over- of ondergewaardeerd kunnen zijn. Het 
MESSI raamwerk is gevalideerd in een meetschaal. Het model staat op de volgende pagina als de vertrekbasis om de maatschappelijke impact 
van topsport te meten.

Staat van onderzoek
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Mapping Elite Sport’s potential Societal Impact (MESSI)
Evenementen                        Atleten & teams                        Successen

Olympische Spelen- WK’s - kampioenschappen         atleten - teams  e.a. ( vb. coaches – scheidsrechters)                  medailles - records - prestaties             
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PUBLIEKE WAARDEN: verbinden, inspireren, ontplooien, identificeren, sociale en economische waarde

Figuur 1: het MESSI raamwerk 
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MESSI & 
TOPSPORT 
IMPACT

Op basis van het MESSI raamwerk, zijn vragenlijsten uitgezet onder de Vlaamse bevolking om een wetenschappelijk verantwoorde meetschaal 
te ontwikkelen. Met deze meetschaal kan wordt nagegaan hoe mensen denken over de impact die topsport heeft binnen de tien dimensies uit 
het MESSI model.

In deze meetschaal wordt de perceptie van mensen onderzocht omtrent de maatschappelijke impact van topsport. Diverse onderzoekers
geven aan dat het meten en begrijpen van percepties belangrijk is (Funahashi et al., 2015; Hayday, Pappous, & Koutrou, 2016). In het
bijzonder, omdat mensen hun percepties als werkelijkheid neigen te ervaren (Ohmann, Jones, & Wilkes, 2006) en omdat percepties
onderdeel vormen van het vertrouwen dat mensen hebben in het (topsport)beleid en de beleidsmakers (Funahashi et al., 2015; Hallman et
al., 2020). De voordelen van topsport hebben een positief effect op de perceptie van mensen. Daarom schrijft Hallman et. al. (2020):

Sports managers should emphasise on perceived benefits in their communication strategy and use athletes as role models in their 
communication to strengthen a positive perception of elite sports.

Beleid wordt daarom best ruim gedragen door de bevolking en het maatschappelijk draagvlak voor topsportbeleid en investeringen wordt
mede bepaald door dergelijke percepties.

Voor de lezer die zich graag verdiept in de technische aspecten van het MESSI meetinstrument, schetsen we kort de processen ter validering
van de vragenlijst. Respondenten werden opgedeeld in een testgroep en een valideringsgroep. In de eerste fase werd bij de testgroep een
exploratieve factoranalyse (EFA) uitgevoerd om de verschillende componenten van de meetschaal te valideren. Nadien vond een
bevestigende factoranalyse (CFA) plaats, om de betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument te beoordelen. Zes relevante
statistische indicatoren werden gebruikt om de geschiktheid van het meetinstrument te testen. Vervolgens gebeurde een tweede CFA op de
validatiegroep. Dit leidde tot een gevalideerd meetinstrument waarmee op betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze de mening
van de Vlamingen omtrent de maatschappelijke impact van topsport in kaart gebracht wordt.

Percepties van de Vlaamse bevolking

Ontwikkeling van een meetinstrument: methode

MESSI meetschaal
In de MESSI meetschaal kunnen respondenten voor 73 items een negatieve of een positieve waarde van topsport toekennen op een 7-punts
Likert schaal. Dit wil zeggen dat respondenten bij elk item (lees: mogelijke impact) zowel een positief als negatief gesteld antwoord konden
geven (topsport draagt bij aan inclusie; topsport draagt bij aan exclusie). De antwoorden op deze items zijn geanalyseerd om te extraheren of
de positieve gepercipieerde effecten op wegen tegen negatieve effecten van topsport. Deze resultaten worden vervolgens gegroepeerd in de
tien MESSI dimensies.



MESSI
DIMENSIES

Als alle sub-items van de 10 maatschappelijke domeinen uit het
MESSI-raamwerk worden samen geteld, laat Figuur 2 zien welke
de meest positieve (blauw) of negatieve (oranje) impact is die de
Vlaming percipieert. De Vlamingen die geen positieve, maar ook
geen negatieve impact aan topsport toeschrijven zijn
vertegenwoordigd door de grijze balken.

Figuur 2: Overzicht Vlaamse bevolking over positieve en negatieve impact van topsport voor alle 
MESSI-dimensies

Heeft de Vlaming een positieve of negatieve 
perceptie over de maatschappelijke impact van 
topsport?

7%

7%

7%

8%

12%

22%

10%

20%

17%

18%

21%

27%

27%

29%

36%

31%

42%

34%

37%

38%

72%

66%

65%

64%

52%

47%

47%

46%
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45%
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Sponsors & commerciële activiteit
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Internationaal prestige & imago

Levenskwaliteit & -vaardigheden
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Ethiek & fair play
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Negatieve impact Neutraal Positieve impact

Het merendeel van de Vlamingen is van mening dat topsport vooral
een positieve impact genereert. In de totaalscores van de tien
dimensies blijkt dat topsport positief bijdraagt aan collectieve
identiteit en trots (72%); het geeft een sterke aantrekkingskracht
voor fans en trekt media aan (66%); bezorgt geluk en passie (65%);
en draagt bij tot economie/sponsoring en commerciële activiteit
(64%); en tot sportparticipatie en gezondheid (52%).
Vlamingen percipiëren over het algemeen weinig negatieve
maatschappelijke effecten van topsport, maar de meest negatieve
effecten volgens de Vlaming zijn de lokale consumptie en
leefbaarheid (o.a. excessieve uitgaven in topsport) (22%), het effect
van topsport op de levenskwaliteit & - vaardigheden van topsporters
(o.a. doping, prestatiedruk) (20% van de Vlamingen) en sociale
gelijkheid en inclusie (o.a. discriminatie en exclusie).



MESSI
10 dimensies 
(vervolg)

(vervolg). Wat opvalt in de vorige Figuur 2 is dat een groot deel van de respondenten regelmatig ‘neutraal’ als antwoordoptie (grijs) heeft
genomen. Dit kan een sterke indicatie zijn dat voor veel Vlamingen de positieve impact van topsport teniet wordt gedaan door de
negatieve impact en omgekeerd. Topsport kan bijvoorbeeld een positieve bijdrage leveren aan het internationale imago van België, maar
juist ook contraproductief zijn bij teleurstellende prestaties of schandalen. Deze ‘zero-sum game’ geldt voornamelijk voor de domeinen
internationale prestige & imago (42%), sociale gelijkheid & inclusie (38%), ethiek & fair play (37%) en sportparticipatie & gezondheid (36%).
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Louter kijkend in Figuur 3 naar de gepercipieerde positieve en negatieve netto effecten van topsport, blijkt dat wanneer Vlamingen zich expliciet
uitspreken over de maatschappelijk impact, deze overwegend positief zijn (blauw). Zo geeft bijvoorbeeld 79% van de Vlamingen aan dat
“topsport maakt dat mensen zich trots voelen op hun land” en slechts 5% vindt dit niet. Echter, op een beperkt aantal stellingen geven
Vlamingen aan juist meer negatieve (oranje) dan positieve impact te percipiëren. Dit is het geval voor impact op sociaal economische verschillen
verkleinen, dopinggebruik onder amateur- en topsporters, het lichaamsbeeld en milieu en duurzaamheid. Zo geeft 39% aan dat topsport het
amateurgebruik van doping juist aanmoedigt, en 37% dat topsport sociaaleconomische en maatschappelijke verschillen juist vergroot en/of
versterkt. De volgende pagina’s verduidelijken dit.

Maatschappelijke perceptie positieve en negatieve impact topsport

Nationale trots

Sociaaleconomische 
verschillen 

Realistisch 
lichaamsbeeld

Milieu en 
duurzaamheid

Leven in de schijnwerpers

Identificatiewaarde topsporters

Zorgt voor
passie en enthousiasme

Dopinggebruik 
topsportersDopinggebruik 

amateursporters

Figuur 3: Overzicht Vlaamse bevolking over MESSI dimensies waarvan negatieve impact de positieve impact overstijgt



MESSI
POSITIEF

Uitsluitend kijkend naar de positieve percepties rondom impact van topsport in Figuur 4, valt op dat de tien hoogst genoteerde items onderstreept worden
door bijna driekwart van de Vlamingen. De vijf items met de hoogste positieve impact zijn: trots voelen op hun land” (79%), “Bezorgt topsporters een leven
in de schijnwerpers/bekendheid" (78%), "Brengt passie/enthousiasme (opwinding)” (76%), "Zorgt voor positieve helden/publieke figuren" (76%) en "Geeft
de bedrijfswereld via sponsoring een sterke vorm van reclame ” (74%).

79%78%

76%76%
74%74%73%73%72%72%

Maakt dat mensen zich trots voelen op hun land
Bezorgt topsporters een leven in de schijnwerpers/bekendheid
Brengt passie/enthousiasme (opwinding)
Zorgt voor positieve helden/publieke figuren
Geeft de bedrijfswereld via sponsoring een sterke vorm van reclame
Zorgt voor meer samenhorigheid
Genereert nieuws dat veel mensen interessant vinden
Brengt topsporters en teams voort waar mensen zich graag mee verbonden voelen/mee identificeren
Verhoogt de commerciële activiteiten van de sportindustrie
Bezorgt de media een goede bron van inkomsten

Topsport ….

(72%)

(72%)

(73%)

(79%)

(78%)

(76%)

(76%)

(74%)
(74%)

(73%)

Wat zijn de meest positieve maatschappelijke effecten van topsport volgens de Vlaming?

Figuur 4: Overzicht Vlaamse bevolking over positieve maatschappelijke impact topsport



MESSI
NEGATIEF

De vijf items met de grootste negatieve impact zijn gevisualiseerd en in Figuur 5 zijn: een schadelijke impact op het milieu (42%), 
aanmoedigen van amateurgebruik van doping aan (39%), vergroten van het verschil tussen arme en rijke mensen (37%), mensen aanzetten 
een onrealistisch lichaamsbeeld te ontwikkelen (35%) en het dopinggebruik onder topsporters aanmoedigen (34%).

42%
39% 37%

35% 34%
32% 31% 31%

28% 26%

Heeft een schadelijke impact op het milieu

Moedigt het amateur gebruik van doping aan

Vergroot het verschil tussen arme en rijke mensen

Zet mensen aan een onrealistisch lichaamsbeeld te ontwikkelen

Moedigt het dopinggebruik onder topsporters aan

Bezorgt topsporters ernstige schade aan hun gezondheid

Topevenementen organiseren zorgt voor eenmalige kosten die onverantwoordelijk hoog zijn

Leidt tot (jarenlange) investeringen die onverantwoord hoog zijn

Verslecht de levensomstandigheden van de buurt rondom een topsportevenement

Legt druk op topsporters om te presteren die overdreven/onwenselijk hoog is

(42%)

(39%)

(37%)

(35%)

(34%)
(32%)

(31%)

(31%)

(28%)

(26%)

Wat zijn de meest negatieve maatschappelijke effecten van topsport volgens de Vlaming?

Topsport ….

Figuur 5: Overzicht Vlaamse bevolking over negatieve maatschappelijke impact topsport



PROFIEL 
VAN DE 
VLAMING 
IN MESSI

Figuur 6 laat de percentages zien van het aantal
maatschappelijke MESSI domeinen (totaal 73) waarop de
Vlaming positieve impact percipieert. Dit is afgezet tegen het
demografische profiel en andere kenmerken, zoals
gevisualiseerd in de binnenste cirkel van de figuur. Uit Figuur
6 valt bijvoorbeeld het volgende te concluderen:

• Mannen zijn overwegend positiever over de
maatschappelijke impact van topsport (56%) ten opzichte
van vrouwen (51%) (donkerblauw).

• Leeftijd is geen indicator voor verschillen in
gepercipieerde maatschappelijke impact. Vlamingen
jonger dan 34 zijn even positief als Vlamingen boven de
34 (53%) over de maatschappelijke waarde van topsport
(donkerblauw)

• Mensen die frequenter aan sport doen (wekelijks) (57%)
en als jongere hebben gesport (58%) zijn positiever over
de maatschappelijke waarde van topsport (oranje)

• Vlamingen woonachtig in verstedelijkte gebieden staan
iets positiever (54%) ten opzichte van de
maatschappelijke impact van topsport dan Vlamingen uit
landelijke gebieden (53%). Vlamingen die aangeven zelf
aan voldoende lichaamsbeweging te doen zijn positiever
(57%) over de maatschappelijke waarde van topsport dan
mensen die niet aan voldoende lichaamsbeweging doen
(groen).

Welke Vlaming staat positief tegenover de maatschappelijke impact van topsport?

Figuur 6: Profiel van de Vlaming afgezet tegen percentage positieve netto scores op 73 MESSI Dimensies



PROFIEL 
VAN DE 
VLAMING 
IN MESSI

(vervolg)

• Vlamingen met een beperking zijn minder positief (49%)
over de maatschappelijke waarde van topsport dan
mensen zonder beperking (54%) (donkerblauw) .

• Mensen met vertrouwen in Sport Vlaanderen zijn positief
over de maatschappelijke impact van topsport (58%) net
als Vlamingen die graag meer investeringen in topsport
zouden zien (56%) (donkerblauw)

• Mensen die interesse hebben in topsport, de Belgische
nationaliteit hebben of een hypothetische donatie
zouden willen doen voor een topsportfonds zijn op
respectievelijk met 58%, 54% en 69% van de MESSI items
positief (oranje)

• Vlaamse sportfanaten (66%), fans van Belgische
topsporters (64%) en mensen met een hoger onderwijs
diploma (56%) zijn respectievelijk positiever over de
maatschappelijke impact van topsport dan doorsnee
sportvolgers (53%), Vlamingen zonder fan te zijn van een
topsporter (45%) en met een lager onderwijsniveau (52%)
(groen).

Welke Vlaming staat positief tegenover de maatschappelijke impact van topsport?

Figuur 6: Profiel van de Vlaming afgezet tegen percentage positieve netto scores op 73 MESSI Dimensies



OMNIBUS

Omnibussen zijn korte en gerichte steekproeven om maatschappelijke evoluties gedetailleerd in kaart te brengen. Op deze wijze kunnen
maatschappelijke ontwikkelingen rondom de impact van topsport gedetailleerd gemonitord worden. In de maandelijks omnibussen, afgenomen
tussen Januari 2020 en April 2020, werden de volgende zes vragen gesteld bij een representatieve steekproef van 1000 Vlamingen. Respondenten
konden aangeven op schaal van 1 tot 5 in hoeverre zij het helemaal oneens waren met de stelling (1) tot helemaal eens (5).

1. Onze Olympische topsporters zijn rolmodellen 
voor jongeren.

2. Het maakt me gelukkig wanneer onze 
Olympische topsporters goed presteren.

3. Goede prestaties van onze Olympische 
topsporters motiveren mij en/of mijn kinderen 
om zelf (meer) te sporten.

4. Ik ben meer trots op de prestaties van een 
Olympische topsporter als hij/zij 
woont/afkomstig is uit mijn regio.

5. In welke Olympische sporten wil je het liefst dat 
onze topsporters goed presteren? Maximaal 5 
sporten, favoriete sport bovenaan.

6. Wat uit onderstaande lijst maakt jou het 
meest trots op België/Vlaanderen? Ik ben 
het meest trots op zijn (maximaal 3 keuzes, 
meest trots bovenaan)

Omnibus als maatschappelijke barometer

• Wetenschap en technologie
• Kunst en literatuur
• Topsportprestaties
• Economie
• Leger
• Geschiedenis
• Democratie
• Politieke invloed
• Eerlijke behandeling van alle 

bevolkingsgroepen
• Sociale zekerheid
• Geen van bovenstaande



OMNIBUS 
0-METING
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Olympische topsporters zijn rolmodellen voor jongeren

Het maakt me gelukkig wanneer Olympische topsporters
goed presteren

Ik ben meer trots op de prestaties van een Olympische
topsporter als hij/zij woont/afkomstig is uit mijn regio.

Goede prestaties van Olympische topsporters motiveren
mij om zelf (meer) te sporten.

Helemaal mee oneens Enigszins mee oneens Niet eens/ niet oneens

Enigszins mee eens Helemaal mee eens Geen mening

Uit de 0-meting blijkt dat:
• 73% van de Vlamingen het overwegend eens is met

de stelling dat Olympische topsporters rolmodellen
zijn voor jongeren;

• 65% van de Vlamingen aangeeft dat het hen
gelukkig maakt wanneer topsporters goed
presteren;

• 48% van de Vlamingen geeft aan dat zij meer trots
zijn op succesvolle sporters afkomstig uit hun regio.

Figuur 7: Impact topsport op participatie, trots, geluk en jongeren 

Interessant vast te stellen is dat:
• Minder Vlamingen het enigszins (14%) en helemaal

eens (6%) zijn met de stelling dat prestaties van
Olympische topsporters motiveren om zelf (meer)
te sporten;

• We verwijzen naar verderop in het rapport om
deze stelling te duiden. Vlamingen vinden
daarentegen wel dat topsporters kunnen
aansporen tot meer breedtesport.

Omnibus als maatschappelijke barometer



OMNIBUS 0-meting: 
trots door topsport

Figuur 8: Wat maakt mensen het meest trots op België/Vlaanderen? (% in top 3)

Topsportprestaties maken Vlamingen meer trots dan

bijvoorbeeld kunst en literatuur (28%), de geschiedenis van het

land (25%), de democratie (21%) de economie (14%),

behandeling van kwetsbare bevolkingsgroepen (13%), het leger

(5%) en politieke invloed (3%).

Wat maakt de Vlaming het meest trots?

48%

57%

61%

72%

75%

79%

86%

87%

95%

97%

52%

43%

39%

28%

25%

21%

14%

13%

5%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Systeem van sociale zekerheid

Wetenschap en technologie

Topsportprestaties

Kunst en literatuur

Geschiedneis

Democratie

Economie

Eerlijke behandeling alle
bevolkingsgroepen

Leger

Politieke invloed

Nee Ja

Aan de Vlaming werd gevraagd om uit tien domeinen er drie te

kiezen die hen het meest trots maken op België of Vlaanderen. In

januari 2020 waren topsportprestaties de derde belangrijkste

voor 39% van de Vlamingen, na de sociale zekerheid en prestaties

in wetenschap en technologie.

Geschiedenis



TROTS DOOR

TOPSPORT

39%
31%

25%

28%
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70%

1.    wetenschap en technologie
2.    kunst en literatuur
3.    topsportprestaties
4.    economie
5.    leger
6.    geschiedenis
7.    democratie
8.    politieke invloed
9.    eerlijke behandeling van alle bevolkingsgroepen
10.  sociale zekerheid

Figuur 9: Vlamingen zijn het meest trots op de Belgische/Vlaamse (%: in top 3)

In de omnibus worden deze items op meerdere

momenten gemeten.

Hierbij valt op dat trots op topsportprestaties minder

stabiel is dan trots op andere maatschappelijke

domeinen. Na de afgelasting van alle (inter)nationale

sportcompetities door de wereldwijde COVID-19 uitbraak,

zakt trots op Belgisch/Vlaamse topsportprestaties naar

25% op basis van de data in de omnibus die maandelijks is

opgedaan

COVID-19 en de evolutie van nationale
trots op topsport

Opvallend is dat ten tijde van crisis, Vlaamse trots

op de democratie en het systeem van sociale

zekerheid afneemt tussen Maart 2020 – April 2020,

maar dat trots op de (nationale) geschiedenis juist

sterk toeneemt.



TOPSPORTINVESTINGEN 
NAAST ANDERE 
DOMEINEN

Hoe belangrijk mensen deze domeinen vinden, kan je uitdrukken
door te peilen naar hun bereidheid om erin te investeren. De
respondenten kregen het volgende scenario voorgelegd: Je beschikt
als beleidsmaker over een extra budget van 1 miljoen euro en mag dit
vrij besteden ter ondersteuning van de domeinen uit onderstaande
lijst. Hoeveel percent van dit budget geef je aan de volgende
domeinen: sociale zekerheid, wetenschap en technologie, economie,
topsportprestaties, kunst en cultuur, geschiedenis, democratie,
eerlijke behandeling van alle bevolkingsgroepen, Belgische leger en
(internationale) politieke invloed.

Investeren in 10 maatschappelijke domeinen

Vlamingen zouden gemiddeld 22% van dit miljoen in
topsport(prestaties) investeren. Daarmee staat topsport op de
vierde plaats na investeringen in sociale zekerheid (57%),
wetenschap en technologie (49%) en economie (29%). Vlamingen
zouden gemiddeld 90.000 Euro investeren in het Belgische leger,
waarmee dit beleidsdomein op de laatste plaats staat.

Figuur 10: Gemiddelde hypothetische  investering in percentages (van een miljoen) per beleidsdomein van de Vlaming 

57%

49%

29%

22%

21%

18%

12%

11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sociale zekerheid

Wetenschap en technologie

Economie

Topsportprestaties

Eerlijke behandeling van alle
bevolkingsgroepen

Kunst en literatuur

Geschiedenis

Democratie

Belgisch leger

Totale % van het budget dat de Vaming gemiddeld in dit domein zou investeren



SPORT
VOORKEUREN

Welke Olympische sporten zijn belangrijk 
voor de de Vlaamse bevolking?



METHODE EN 
VRAAGSTELLING

Vragenlijst
Vlamingen zijn gevraagd om een top 5 van favoriete Olympische sporten op te maken en tevens hun favoriete sport aan te duiden
(top 1).

Methode en resultaten
De resultaten op de volgende pagina’s vertegenwoordigen de 0-meting die afgenomen is in januari 2020 bij 1000 Vlamingen.
Korte tussentijdse vragenlijsten werden tevens maandelijks afgenomen tussen Januari en April. Wanneer evoluties in kaart
worden gebracht middels deze korte tussentijdse metingen, is dit expliciet duidelijk gemaakt in de figuren. Voor alle vragenlijsten
was de steekproef van Vlamingen representatief voor woonplaats, geslacht, leeftijd, arbeidsstatus, onderwijsniveau,
migratieachtergrond en personen met een handicap.

Hoofdvragen van dit thema
• In welke zomer- en wintersporten ziet de Vlaming het liefst topsportsucces?
• Veranderen deze sportvoorkeuren door de tijd? 



VLAAMSE 
SPORTVOORKEUREN
VOOR SUCCES
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Figuur 14: Vlaamse sportvoorkeuren voor topsportsucces (wintersporten)
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Deze grafieken geven een overzicht van de Olympische
sporten waarin de Vlaming het liefst topsportsucces zou
hebben. De respondenten konden tot vijf sporten kiezen
en deze rangschikken volgens meest favoriete sport. De
zomersporten atletiek (71%), Wielrennen (60%) en
voetbal (45%), zijn de Olympische sporten die door het
meest aantal Vlamingen in de top 5 is geplaatst waarin
men graag success behaalt.

In welke zomersport ziet de Vlaming 
het liefst topsport succes?

Wintersporten zijn duidelijk minder vaak geselecteerd
in de top 5 sporten waarin Vlamingen graag
topsportsucces behaalt. De meest geselecteerde
wintersporten zijn deze waar België recent of in het
verleden reeds prestaties heeft in neergezet. Zo staat
kunstschaatsen bij 7% van de Vlamingen in de top 5,
(vb. Kevin van der Perren), gevolgd door bobslee met
4% (Belgian Bullets) en snelschaatsen met 3% (Bart
Swings).

In welke wintersport ziet de Vlaming 
het liefst topsport succes?

Figuur 13: Vlaamse sportvoorkeuren voor topsportsucces (zomersporten)



1. ATLETIEK

71% van de Vlamingen heeft atletiek in zijn of
haar top-5 van sporten waarin men aan het
liefst topsportsucces te behaalt. Nafi Thiam is
momenteel hét huidige uithangbord.

2. WIELRENNEN

Na atletiek volgt Wielrennen met
60% van de Vlamingen die fietsen in
de top 5 heeft staan met sporten
waarin men het liefst Olympisch
success behaalt

3. VOETBAL

Voetbal complementeert de top 3
van sporten waarin de Vlaming het
liefst Olympisch success ziet.
Ondanks voetbal een niet
traditionele Olympische sport
betreft, heeft 45% van de
Vlamingen voetbal in de top 5
gezet.

4. GYMNASTIEK

Met Nina Derwael als aansprekend
kopvrouw van de Gymnastiek ploeg, volgt
Gymnastiek het voetbal op de voet met 39%
van de Vlamingen die Gymnastiek in zijn of
haar top 5 zet als sport waarin men het liefst
topsportsucces behaalt..

5. TENNIS

Ondanks de hoogtijdagen van Clijsters en
Henin reeds een aantal jaren geleden
zijn, complementeert tennis de top 5 van
sporten waarin Vlamingen het liefst
Olympisch success boeken (38%).

6. HOCKEY

De Red Lions zijn de regerende wereld- en
Europees kampioen. Met 37% van de
Vlamingen die hockey in de top 5 heeft
gezet, valt hockey net buiten de algehele
top 5 van sporten waarin de Vlaming
graag topsportsucces behaalt.

POPULAIRSTE 
SPORTEN 
VOOR SUCCES



SPORT
VOORKEUREN
TOP 20

Een andere wijze om te kijken naar sportvoorkeuren waarin de
Vlaming het liefst topsportsucces behaalt is door te kijken naar
het percentages respondenten dat een sport als favoriete sport
heeft geduid om succesvol in te zijn. Gemiddeld 1 op de 3
Vlamingen ziet het allerliefst topsportsucces in atletiek.

Welke sport zetten Vlamingen het vaakst op 
één van de sporten  waarin men 
topsportsucces wil behalen?

Atletiek wordt gevolgd door wielrennen en voetbal, waarbij
opvalt dat voetbal een sterk stijgende ontwikkeling kende in
populariteit omstreeks januari en februari. Wielrennen
daarentegen werd minder populair. Naast bovengenoemde
sporten zijn gymnastiek, tennis en basketbal (allen +/-6%)
hockey (+/-4%) , zwemmen judo en volleybal (+/-2%) de
sporten die het vaakst op nummer 1 staan van sporten waarin
de Vlaming het liefst topsportsucces behaalt.

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

Atletiek Fietsen

Voetbal Gymnastiek (turnen)

Tennis Basketbal

Hockey Zwemsporten

Volleybal Paardrijden (schoonspringen)

Judo Boksen

Badminton Triatlon

Bobsleeën Boogschieten

Schieten Alpineskiën

Curling Golf

Figuur 15: Vlaamse sportvoorkeuren voor topsportsucces (% favoriete sport)



Eén week na kwalificatie voor de Olympische is 70% van de
Vlamingen ervan overtuigd (groen) dat de prestaties van de Cats veel
meisjes aan het basketten zullen brengen. Dit percentage neemt
anderszijds ook gestaag af in Maart (67%) en april (64%)

Zijn Belgian cats inspirerend om te gaan sporten?

IMPACT VAN 
KWALIFICATIE OP 
SPORTVOORKEUR

31%
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35% 34%
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% top 5 sport waar Vlaming succes in wil

% top 1 sport waar Vlaming succes in wil

% (helemaal) eens dat de mooie prestaties van de Belgian
Cats veel meisjes zullen aanzetten om ook te starten met
basketbal.

09/02/2020
Kwalificatie Olympische

Spelen

Beïnvloedt kwalificatie de medaillewensen van
de Vlaming?
De Belgian Cats verzekerden zich na de zege tegen Zweden op 9
februari 2020 van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Op
dat moment, kwam basketbal tevens volop in de media in
Vlaanderen. Kijken we naar de resultaten van deze studie, dan valt
volgend op deze Olympische kwalificatie een stijging waar te nemen
in de Vlaamse medaillewensen in het basketbal. Het aantal mensen
dat basketbal in de top-5 of top-1 heeft geplaatst van sporten waarin
men het liefst successen ziet, neemt respectievelijk kortstondig toe
tot 42% (top 5) en 8% (top 1). In maart en april zakken deze
percentages terug.

De Belgian Cats als voorbeeld
Dat topsport impact kan genereren wordt goed zichtbaar rondom de
kwalificatie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen van
2020. Emma Meesseman was andermaal de uitblinkster bij de
Belgian Cats in de Olympische kwalificatiereeks van de
basketbalvrouwen. Als kampioene in de women NBA fungeert ze als
uithangbord voor het team en bij uitbreiding de hele sport. In
Februari 2020 werd Emma Meesseman tevens uitgeroepen tot
sportvrouw van het jaar.

Figuur 16: Impact Olympische kwalificatie Belgian Cats



Kennis van 
topsport(beleid)

Wat weet de Vlaming over het topsportbeleid, de 
Olympische Spelen en de Olympische beweging ?



METHODE EN 
VRAAG

Vragenlijst
In dit thema is nagegaan in hoeverre de Vlaming kennis heeft over topsport en beleid in Vlaanderen, de Olympische Spelen en de
Olympische beweging. Het doel hiervan is niet, de kennis op zich, maar wel om de respondenten te informeren over het huidige
(top)sportbeleid en de investeringen vooraleer te polsen naar hun mening over prioriteitskeuzes en betalingsbereidheid. De
volgende slides betreffen de resultaten uit de 0-meting afgenomen in Januari 2020.

Methode en resultaten
De resultaten op de volgende pagina’s vertegenwoordigen de 0-meting die afgenomen is in januari 2020 bij 1000 Vlamingen. Voor
de vragenlijst was de steekproef van Vlamingen representatief voor woonplaats, geslacht, leeftijd, arbeidsstatus, onderwijsniveau,
migratieachtergrond en personen met een handicap.

Hoofdvragen van dit thema
• Wat verstaande Vlamingen onder topsport?
• Wat weten de Vlamingen (nog) over de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro?
• Wat zijn de maatschappelijke verwachtingen over de Olympische Spelen van 2020 in Tokio?
• Wat weten de Vlamingen over de Paralympische Spelen en de Olympische beweging?
• In hoeverre is de Vlaming op de hoogte van het Vlaamse topsportbeleid?
• Heeft de Vlaming vertrouwen in topsportbeleidsinstanties?



WAT IS 

TOPSPORT?

Wanneer je het woord ‘topsport’ hoort, aan wat 
denk je dan? 

Topsport kan voor iedereen een andere betekenis hebben of
meerdere betekenissen hebben.
De helft van alle Vlamingen denkt bij topsport aan:
• Topsportprestaties (52,3%)
• Populaire sportmannen/sportvrouwen (51%)
• Populaire Olympische Sporten (50,4%)

52,3%

51,0%

50,4%

29,6%

13,1% 3,2%

Topsportprestaties

Populaire
sportmannen/vrouwen

Grote
topsportevenementen

Populaire Olympische
sporten

Betrokken personen en
organisaties (zoals
sponsors)

Andere

Figuur 17: Betekenis van topsport onder Vlamingen

Pop-up: Bij het beantwoorden van de vraag, kregen
respondenten extra informatie te zien; deze is bedoeld om de
respondent te informeren over de vragen verderop. De
bedoeling was om duidelijk te maken wat men bedoelt met
Olympische Sporten.
• Olympische sporten zijn sporten die deel uitmaken van de

‘Olympische Spelen’, het grootste sportevenement ter
wereld.

• De Zomerspelen en de Winterspelen, worden elk om de
vier jaar gehouden. Bekende

• Olympische sporten zijn bijvoorbeeld: Atletiek, judo,
hockey, gymnastiek, Skiën, zwemmen, volleybal, bobslee,
gewichtheffen... klik hier voor een overzicht van de
Olympische sporten. Weergave – Sporttakkenlijst



OLYMPISCHE

MEDAILLES

Kennis over medaillewinnaars Olympische Spelen 2016

Kennis over de medailles Olympische Spelen 2016

De perceptie van het succes van Belgische atleten in Rio, kan verwachtingen scheppen bij de Vlamingen voor de Olympische Spelen van
Tokio 2021. 4 jaar na de Spelen in Rio weet 14% van de Vlamingen nog dat Team Belgium 6 medailles gewonnen heeft. 63% gaf aan het
niet (meer) te weten. De 23% die fout geantwoord hebben, schatten gemiddeld genomen het aantal gewonnen medailles op 8.

Meer dan de helft van de Vlamingen weet nog dat Nafi Thiam een medaille won in Rio. Greg van Avermaet wordt door 4 op 10 Vlamingen
aangehaald als medaillewinnaar Dit kan een indicatie zijn dat een gouden medaille mogelijk sterker in het geheugen gegrift staat dan een
zilveren of bronzen medaille. Opvallend is dat veel Vlamingen Nina Derwael hebben aangeduid als medaillewinnaars, terwijl zij geen medaille
won op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Pop-up: na het beantwoorden van deze vragen, kregen respondenten de volgende correcte
informatie te zien. Team Belgium won twee gouden (Nafi Thiam en Greg Van Avermaet), twee zilveren (Pieter Timmers en de nationale
hockeyploeg) en twee bronzen medailles (Jolien D’hoore en Dirk Van Tichelt).

55% 41% 30% 26% 24% 20% 18% 12% 1%

30% 24% 3%

Figuur 18: Wie won een medaille tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016?



VERWACHTINGEN 
TOKIO

Verwachting aantal medailles Tokio?

De gemiddelde Vlaming verwachtte in januari 2020 dat de Olympische Spelen in Tokio de meest succesvolle Spelen ooit
zullen worden voor Team Belgium, met zeven medailles (ten tijde van deze bevraging was Tokio 2020 nog niet uitgesteld
naar 2021).

Gemiddeld drie op de negen Vlamingen (33,3%) zijn het helemaal eens te met de stelling dat de Olympische Spelen
van Tokio pas succesvol zijn als er meer dan zes medailles worden behaalt.

% helemaal akkoord

Zijn de Olympische Spelen in Tokio pas succesvol wanneer  België méér  dan zes medailles 
behaalt?



KENNIS OVER DE 
OLYMPISCHE 
BEWEGING

Pop-Up: Na het beantwoorden van de vraag, kregen respondenten de informatie te zien: De
Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor mensen met onder meer een
lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming. De Special Olympics zijn
Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Olympische Jeugdspelen (Youth
Olympic Games) worden georganiseerd voor jonge sporters van 14 tot 18 jaar. De
Deaflympische Spelen tenslotte zijn de Olympische Spelen voor doven en slechthorenden.

= 10%

= 38%

= 48%

= 18%

De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen 
voor personen met een verstandelijke beperking

Er worden ook Olympische Spelen georganiseerd 
specifiek voor jongeren

Er worden Olympische Spelen georganiseerd 
specifiek voor doven en slechthorenden.

Geen van deze stellingen zijn juist

Paralympics, special Olympics, youth Olympic Games, deaflympics

Om te polsen naar algemene kennis over de Paralympische Spelen, konden de respondenten
voorafgaand aangeven of de vier stellingen uit de figuur correct of niet correct zijn. In de figuur,
zijn de twee groene stellingen correct. Ondanks dat de Paralympics als belangrijk worden
aanzien heeft de Vlaming weinig kennis omtrent topsport voor mensen met een beperking. Veel
Vlamingen kennen het verschil tussen Paralympics en Special Olympics niet. Het is opmerkelijk
dat 48% van de Vlamingen denkt dat de Paralympische Spelen de Olympische Spelen zijn voor
mensen met een verstandelijk beperking. Eveneens opmerkelijk is dat slechts respectievelijk
18% en 10% de twee correcte antwoorden selecteerde.

Figuur 19: Kennis over Olympische beweging



PARALYMPISCHE 

SPELEN

Ik vind het belangrijk dat ons land medailles kan 
winnen op de Paralympische Spelen

Een medaille halen op de Paralympische Spelen is 
even belangrijk als er één behalen op de 
Olympische spelen

Ik ben trots op onze Paralympische topsporters 
wanneer ze goed presteren

81%

71%

74%

Paralympische topsportprestaties dragen positief 
bij tot het internationaal imago van ons land 75%

Onze Paralympische topsporters zijn rolmodellen 
voor jongeren met een beperking 67%

De Paralympische Spelen zijn ook een belangrijke pijler
van het Vlaams topsportbeleid. Nu respondenten
geïnformeerd zijn wat de Paralympische Spelen zijn,
kregen ze de 5 stellingen in Figuur 20 voorgelegd om
maatschappelijke percepties aangaande de impact van
Paralympische Spelen te inventariseren.

Het merendeel van de Vlamingen (81%) vindt
medaillesucces op de Paralympische Spelen belangrijk.
Dit is voor veel Vlamingen (71%) zelfs even belangrijk
als succes op de reguliere Olympische Spelen.
Ook Paralympische prestaties maken trots en dragen
volgens 75% van de Vlamingen bij aan een positief
imago van België. Een iets kleiner aandeel (67%) is van
mening dat jongeren met een beperking zullen
geïnspireerd worden door Paralympische topsporters
als rolmodellen.

Figuur 20: Impact van Paralympische Spelen

Een blik op de Paralympische impact volgens de Vlamingen



KENNIS OVER VERLONING 

TOPSPORTERS
De antwoorden van de Vlamingen staan in de grafieken aan de rechterzijde van deze pagina.
Deze bevestigen dat men weinig kennis heeft over het verloningsbeleid van Vlaamse
topsporters. Onderstaande pop-ups kregen respondenten vervolgens te zien:

Hoe worden topsporters dan verloond?

• Pop-up 1: De Vlaamse overheid verdeelt via Sport Vlaanderen de middelen, omdat sport
een bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap is. Omdat een topsportcarrière nauwelijks
te combineren is met een voltijdse baan, kunnen zeer succesvolle atleten een loon krijgen
van Sport Vlaanderen zodat ze zich volledig op de topsport kunnen focussen. Let wel: dit is
enkel voor topsporters die onvoldoende middelen kunnen verkrijgen via wedstrijden of
sponsors.

• Pop-up 2: De Vlaamse overheid heeft momenteel +/- 80 topsporters onder
tewerkstellingscontract.

• Pop-up 3: Het bruto maandloon van een Vlaamse topsporter met tewerkstellingscontract
bedraagt tussen de 3000 - 4000 euro bruto..

Respondenten kregen de volgende drie stellingen gepresenteerd met betrekking tot de
verloning van topsporters. Na het beantwoorden, kregen ze telkens een pop-up, met
de correcte informatie. Het doel was om respondenten te informeren over
topsportbeleid in functie van de navolgende vragen.

Vlaamse Olympische topsporters die beantwoorden aan bepaalde criteria (vb.
prestatieniveau) kunnen een maandelijks loon verkrijgen:
• Van wie denkt u dat Vlaamse topsporters hun maandloon ontvangen?
• Hoeveel Vlaamse Olympische atleten denkt u dat momenteel een maandloon

krijgen van Sport Vlaanderen?
• In welke categorie denkt u dat het gemiddelde bruto maandloon valt van een

topsporter onder contract de Vlaamse overheid?

6%

27%

7%

45%

34%

Internationaal Olympisch Comité (IOC)

Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comité (BOIC)
Federale overheid

Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen)

Geen idee

24%

22%

8%
4%

3%

40%

0-50

50-100

100-200

200-300

Meer dan 300

Weet ik niet of wil ik niet op antwoorden

18%

39%11%
3%

2%

27%Minder dan 2000 euro

2000 – 3000 euro

3000 - 4000 euro

4000 - 5000 euro

Meer dan 5000 euro

Weet ik niet of wil ik niet op antwoorden

Weten de Vlamingen wie de Vlaamse topsporters verloont? Van wie?

Hoeveel Vlaamse topsporters

Hoeveel maandloon



KENNIS OVER 

TOPSPORT-

INVESTERINGEN

Pop-Up: De Vlaamse overheid stelt een budget van ongeveer 150 miljoen euro
per jaar ter beschikking voor sport. Dat is 0,32% van het volledige
overheidsbudget. Van deze 150 miljoen euro gaat het merendeel naar de
ondersteuning van de breedtesport (stimuleren van sport voor iedereen).
Ongeveer 23 miljoen (15%) van het budget gaat specifiek naar topsport (vb.
praktische ondersteuning en lonen). Dit wil zeggen dat elke Vlaming jaarlijks
ongeveer 20 euro belastinggeld afdraagt aan sport en 3,5 euro aan topsport.

De Vlamingen uit de steekproef werden gevraagd “Hoeveel denk je dat u als
Vlaming gemiddeld jaarlijks via jouw belastingen betaalt voor (a) sport en (b)
topsport. De respondenten kregen de optie om de meest correcte categorie aan
te duiden. 39% gaf aan dit niet te kunnen inschatten. Ongeveer 1 op 5 (22%)
heeft correct geantwoord voor sport (minder dan 50 euro) en 21% antwoordde
correct voor topsport (minder dan 5 euro).

8%

23%
22%

7%

2%

39%

14%

21%

17%

5%
3%

39%

Minder dan 1
euro

Minder dan 5
euro

Minder dan
50 euro

Minder dan
200 euro

Minder dan
500 euro

Weet ik niet

Sport Topsport

Figuur 21: Schatting Vlamingen over de bijdrage van belastinggeld aan topsport
Kennis van de Vlamingen over topsportinvesteringen

Hoeveel investeert de Vlaamse overheid in topsport?



VERTROUWEN

IN BELEIDSMAKERS

3% 5% 6%
12%

5%

31%
38%

44%
46%

46%

23%

19%
15%

10%
15%

14%
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30% 29% 28% 27% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

De Vlaamse Minister
van Sport

Het Internationaal
Olympisch Comité

(IOC)

Het Belgisch
Olympisch Comité

(BOIC)

Sport Vlaanderen De sportfederaties

Geen mening/ Weet niet

Helemaal geen vertrouwen in deze instantie

Eerder geen vertrouwen in deze instantie

Eerder wel vertrouwen in deze instantie

Veel vertrouwen in deze instantie

Er werd bij de Vlaming gepolst naar het vertrouwen in beleidsinstanties: het ministerie, het IOC, het BOIC, Sport Vlaanderen en de sportfederaties.
Onderstaande figuur laat zien dat dit vertrouwen het hoogst is bij Sport Vlaanderen, de federaties en het BOIC. Eén derde van de Vlamingen heeft minder
betrouwen in het ministerie, één derde heeft dit dan weer wel (meting 2020). Een derde van de Vlamingen geeft aan dit niet te weten of hierover geen
mening te hebben. Internationaal onderzoek laat zien dat het publiek vertrouwen in beleid toeneemt wanneer mensen de voordelen van topsport zien
voor zichzelf en voor de maatschappij, en wanneer de risico’s (zoals doping, match fixing) beperkt zijn. Uit een Japanse studie bleek dat het versterken van
de maatschappelijke betekenis van topsport, via successen en topsporters als rolmodellen cruciaal is voor de publieke aanvaarding van het beleid
(Funahashi et al., 2015).

In welke mate heb je er vertrouwen in dat de volgende instanties die verantwoordelijk zijn voor topsport goed werk 

leveren? 

Figuur 22: In welke mate heeft de Vlaming er vertrouwen in dat de volgende instanties die verantwoordelijk zijn voor topsport goed werk leveren? 



Investeringen 
in topsport

Wat zijn de sportvoorkeuren voor Vlamingen met 
betrekking tot topsportinvesteringen?
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De Vlaamse overheid moet in totaal meer 
investeren in topsport dan nu het geval is

De Vlaamse overheid moet in verhouding meer 
investeren in topsport t.o.v. de breedtesport

Investeringen van de Vlaamse overheid in topsport zijn nuttig
omdat topsport een belangrijke betekenis heeft in de maatschappij

Als andere landen meer gaan investeren in topsport 
zou ik het goed vinden mochten wij dat ook doen.

BETALEN VOOR 

(TOP)SPORT

Respondenten werden ingelicht over de huidige Vlaamse
topsportinvesteringen via de volgende tekst: de Vlaamse overheid stelt
een budget van ongeveer 150 miljoen euro per jaar ter beschikking voor
sport. Dat is 0,32% van het volledige overheidsbudget. Van deze 150
miljoen euro gaat het merendeel naar de ondersteuning van de
breedtesport (stimuleren van sport voor iedereen). Ongeveer 23 miljoen
(15%) van het budget gaat specifiek naar topsport (vb. praktische
ondersteuning en lonen). Dit wil zeggen dat elke Vlaming jaarlijks ongeveer
20 euro belastinggeld afdraagt aan sport en 3,5 euro aan topsport.

Huidige investeringen in topsport worden relatief breed gedragen door de
Vlamingen. Eén op drie Vlamingen (34%) vindt dat er méér moet geïnvesteerd
worden in topsport en slechts 17% van de Vlamingen is het oneens met deze
stelling. Wanneer andere landen meer investeren in topsport, vindt 37% van de
Vlamingen dat we dat ook moeten doen. In verhouding tot de breedtesport, is de
Vlaming eerder neutraal: één op vier Vlamingen is pro en een ander vierde is
contra dat de investeringen in topsport hoger zijn in verhouding tot de
breedtesport. Topsportinvesteringen zijn volgens de helft van de Vlamingen
(48%) nuttig, vanwege de maatschappelijke betekenis van topsport. 18% is hier
niet mee akkoord, 37% is neutraal.

Figuur 23: Percepties over topsportinvesteringen

Respondenten ingelicht over investeringen Percepties over topsportinvesteringen



SPORTVOORKEUREN & 
INVESTERINGEN IN 
TOPSPORT
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Figuur 24: Top 20 Olympische sporten waarin volgens de Vlaming WEL moet 
geïnvesteerd worden

Investeren Niet investeren
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Figuur 25:Top 20 Olympische sporten waarin volgens de Vlaming NIET moet 
geïnvesteerd worden

Investeren Niet investeren

Volgens de helft van de Vlamingen (53%) moet er niet geïnvesteerd

worden in voetbal (15% vindt van wel), en één op drie zou niet

investeren in golf (35%) en alpineskiën (32%) vanuit

overheidsmiddelen. Bij fietsen en tennis zijn de meningen opvallend

verdeeld. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat de Vlaming een

realistisch beeld heeft van de sporttakken die zelf-bedruipend kunnen

zijn of voldoende eigen inkomsten kunnen genereren tegenover

sporttakken die overheidsondersteuning nodig hebben. Dit wordt

bevestigd in de volgende figuren.

Respondenten kregen de vraag in welke sporten zij graag meer of

minder investeringen van de Vlaamse overheid zien. Men kon vijf

Olympische sporttakken aanduiden uit de sporttakkenlijst. De figuren

op deze slide tonen de top 20 sporten die door de Vlamingen het

vaakst werden aangeduid. 65% van de Vlamingen verkiezen

investeringen in atletiek, gevolgd door gymnastiek (56%), zwemmen

(35%), hockey (32%) en judo (32%).

Olympische sporten waarin volgens de Vlaming
WEL geïnvesteerd moet worden

Olympische sporten waarin volgens de Vlaming NIET
geïnvesteerd moet worden



REDEN VOOR 
SPORT-
VOORKEUREN

*Sport-specifieke analyse zal uitgevoerd worden aan het eind van het project, wanneer data over de volledige sample ter beschikking is (grotere N)

Waarom wil de Vlaming WEL investeren in een sport? 

36%

36%

27%

27%

23%

21%

21%

20%

18%

17%

15%

12%

7%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

Een sport is waar veel minder geld in omgaat en die krijgt voorrang op gecommercialiseerde sporten.

Jong talent heeft dat op lange termijn succesvol zou kunnen zijn

Een toegankelijke sport is en topsportsucces mensen kan aanzetten zelf deze sport te doen

Een kleine, minder bekende sport is die meer steun verdient

Voor (internationale) uitstraling kan zorgen

Een grote kans geeft om medailles te behalen op de Olympische Spelen

Sterk leeft onder de bevolking en veel interesse geniet

(Een) topsporter(s) heeft die een rolmodel kan zijn

Hierdoor zijn positie/werking kan versterken en verder zal kunnen groeien

Een volkssport is met mooie traditie/geschiedenis

Een erg populaire sport is om ook zelf te beoefenen

Een moderne, nieuwe of innoverende sport is die de jeugd graag beoefent

Andere

Momenteel geen sterke internationale concurrentie heeft (dus veel kans op successen)

Omdat deze sport...

Redenen waarom de voorkeur van de Vlamingen naar bepaalde sporten gaat, heeft te maken met het feit dat in deze sporten minder geld

omgaat (36%) of die minder gekend zijn (27%). Verder zijn belangrijke beweegredenen dat een sport jonge talenten heeft die op termijn

succesvol kunnen zijn of kansen heeft op medailles (21%). Tot slot vindt één op vier Vlamingen klaarblijkelijk de maatschappelijke return van

een sport belangrijk: omdat het mensen kan aanzetten tot sportbeoefening, voor uitstraling kan zorgen, leeft onder de bevolking of topsporters

als rolmodellen heeft.

Figuur 26: Sportvoorkeuren : redenen waarom de Vlaming zou investeren in bepaalde sporttakken
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Een gecommercialiseerde sport is waar nu al veel geld in omgaat

Een grote, bekende sport is die geen steun meer nodig heeft

Niet leeft onder de bevolking en weinig interesse geniet
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Geen toegankelijke sport is en topsportsucces mensen dus niet zal aanzetten zelf deze sport te doen

Geen populaire sport is om zelf te beoefenen
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Geen topsporter(s) heeft die een rolmodel kan zijn

Andere

Geen of amper jong talent heeft dat op lange termijn succesvol zou kunnen zijn

Niet voor (internationale) uitstraling kan zorgen

Al een sterke positieve/werking heeft en niet meer verder kan groeien

Geen moderne, nieuwe of innoverende sport is die de jeugd graag beoefent

Momenteel zeer sterke internationale concurrentie heeft (dus weinig kans op successen)

WAAROM NIET 
INVESTEREN
IN SPORTEN?

Waarom wil de Vlaming NIET investeren in een sport? 

Dezelfde redenen geeft een Vlaming aan waarom hij/zij niet zou investeren in bepaalde sporttakken. Sporten waar veel geld in omgaan zijn

sporten waarin de Vlaming over het algemeen (40%) geen investeringen in zou doen. Opvallend is dat internationale concurrentie en dus weinig

kans op success (6%) geen dominante reden is om niet te investeren in een sport.

Figuur 27: Sportvoorkeuren : redenen waarom de Vlaming niet zou investeren in bepaalde sporttakken

*Sport-specifieke analyse zal uitgevoerd worden aan het eind van het project, wanneer data over de volledige sample ter beschikking is (grotere N)



BETALEN VOOR 
TOPSPORT

Wat is topsport de Vlaming (financieel) waard?



METHODE EN 
VRAAG

Vragenlijst
In dit thema is onderzocht in hoeverre de Vlaming bereid is om een bijdrage te leveren aan topsportsucces. Meer specifiek is
bekeken of en in welke mate de Vlaming bereid is om bij te dragen aan het voorkomen van een verval in Olympisch
topsportsucces.

Methode en resultaten
De resultaten op de volgende pagina’s vertegenwoordigen de 0-meting die afgenomen is in januari 2020 bij 1000 Vlamingen. Voor
deze vragenlijst was de steekproef van Vlamingen representatief voor woonplaats, geslacht, leeftijd, arbeidsstatus,
onderwijsniveau, migratieachtergrond en personen met een handicap.

Hoofdvragen van dit thema
• Hoeveel Euro is de Vlaming gemiddeld bereid om te investeren in topsport om te voorkomen dat het aantal Olympische 

medailles halveert op de Olympische spelen van Tokio in 2020?
• Waarom wil de Vlaming (niet) bijdragen aan topsport?



WTP- METHODE
INVESTERINGSBEREIDHEID 
IN TOPSPORT 

Een andere manier om de maatschappelijke waarde van topsport inzichtelijk te maken, is door te
onderzoeken wat de bereidheid van de Vlaming is om zélf een bijdrage te doen aan topsport. Deze
investeringsbereidheid wordt in de wetenschappelijke literatuur ook wel Willingness to Pay (WTP) of
Contingente Waarderingsmethode (CWM) genoemd. Een manier op deze WTP te onderzoeken, is door
respondenten een hypothetisch scenario te voor te leggen en te vragen hoeveel Euro zij zouden willen
doneren om dat scenario te voorkomen of te bewerkstelligen. Binnen topsportstudies is deze methode voor
het eerst in 2015 toegepast door de WTP te onderzoeken voor topsportsucces in Japan (Funashasi et al., 2015)
en later (in 2017) is dit vergeleken met een representatieve steekproeven van populaties uit Nederland,
Australië, Japan, Verenigd Koninkrijk en België (Funahashi et al., 2020). Hetzelfde scenario uit deze studies
werd voorgelegd aan de Vlamingen in Januari 2020.

Investeringsbereidheid: Willingness to Pay (WTP)

Respondenten kregen volgende informatie: Er is met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat “hoe meer
geld een land in topsport investeert, hoe meer kans dat land heeft om successen te behalen op de Olympische
Spelen”. Dus kort gezegd: meer geld investeren = meer medailles. Stel je het volgende scenario voor: In 2020
zullen er zware overheidsbesparingen optreden waardoor er veel minder budget voorhanden is voor topsport.
België zal daardoor de helft van zijn topsporters niet meer kunnen ondersteunen waardoor deze niet meer
kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Het hoogstwaarschijnlijke gevolg is dat België maar de helft
zoveel medailles zal kunnen winnen op de volgende Olympische Spelen (3 medailles in Tokyo 2020 in plaats van
6 in Rio 2016).Een groep topsporters richt een 'Topsportfonds’ op omdat dit de enige mogelijkheid is om de
huidige ondersteuning en topsportprestaties te kunnen behouden. Het 'Topsportfonds’ rekent enkel en alleen
op schenkingen van de bevolking. Ben je dan bereid dit verlies te compenseren door een schenking te doen voor
het topsportfonds, en hoeveel?

Het scenario
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Gemiddeld zijn Vlamingen bereid om per persoon 5,4 Euro bij te
dragen om het hypothetisch scenario te voorkomen dat België van zes
medailles behaald op de Spelen van 2016 naar drie medailles zou gaan
op de Olympische Spelen van Tokio. Vlaanderen is hiermee (obv
gegevens uit 2017) vergelijkbaar met Japan maar hoger dan
Nederland; in Wallonië ligt dit iets lager. Het Verenigd Koninkrijk
steekt ver uit boven het gemiddelde van de andere landen, met 11
Euro die een Engelsman wil doneren.

Gemiddelde WTP voor topsportsucces

Hierbij dienen twee belangrijke nuances geplaatst te worden:
• Slechts 13% van de Vlamingen geeft aan met zekerheid een

bedrag te willen doneren. Dat is het laagste van alle landen.
• 84% van de Vlamingen geeft aan niks te willen bijdragen. Het

gemiddelde gaat omhoog door de (hoge) bedragen die individuen
bereid zouden zijn tot betalen. Zo geeft 1,5% aan tussen de 100 en
500 Euro te willen schenken.

Figuur 28: Bedrag dat de Vlaming wil investeren in topsport in een hypothetisch scenario

Figuur 29: Percentage Vlamingen dat een donatie wil doen



REDENEN VOOR 
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Vlamingen die aangeven te willen doneren voor het hypothetische

topsportfonds om de halvering van het aantal gewonnen medailles te

voorkomen, geven aan dit vooral te doen omdat zij topsport belangrijk

vinden voor de samenleving (41%), gevolgd door het persoonlijk

belang dat zij hechten aan topsport (26%) en vanuit de overtuiging dat

iedereen een schenking zou moeten doen (13%).

Anderzijds is de voornaamste reden voor Vlamingen om niet te

investeren in een hypothetisch topsportfonds dat zij vinden dat de

overheid dit zou moeten betalen via belastinggeld (31%). Dit wordt

gevolgd door de afwezigheid van persoonlijk belang van topsport

(23%) en het niet kunnen veroorloven van een schenking (22%).

Redenen voor het doneren aan het topsportfonds Redenen voor het doneren aan het topsportfonds

Figuur 30: Redenen waarom de Vlaming wil bijdragen aan het topsportfonds (percentage van de bevolking)



TOPSPORTERS ALS 
ROLMODELLEN

Zijn Belgische Olympiërs een inspiratiebron als 
rolmodel volgens Vlamingen?

Wat zijn de kenmerken van rolmodellen?



FAVORIETE 
TOPSPORTERS

Vlamingen kregen de vraag of ze één, of meerdere Belgische topsporters of
teams als favoriete topsporter/team hebben. 44% gaf aan een favoriete
Belgische topsporter/team te hebben.

Nafi Thiam favoriete Olympische sporter 

De 20 namen die door de Vlaming het vaakst als één van de drie favoriete
Olympische topsporter was opgegeven wordt duidelijk in Figuur 31. Nafi
Thiam is het vaakst op nummer 1 van favoriete topsporters gezet. 69% van
de Vlamingen zet Thiam in de top 3 van de favoriete sporters, gevolgd door
Nina Derwael (48%) en Greg van Avermaet (16%).
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In top 3 favoriete Belgische topsporter uit Olympische sport

Figuur 31: Top 20 van topsporters die door de Vlaamse bevolking als één van de drie rolmodellen zijn genoemd (% in top 3)

44% 56%



ATLETEN ALS 
ROLMODEL

De respondenten die hebben aangegeven een
favoriete Olympische atleet te hebben (n=440), zijn
gevraagd om deze in het achterhoofd te houden.
Met de 20 stellingen in de figuur rechts, wordt
gepolst waarom Vlamingen fan zijn van deze
topsporters.

Twee belangrijke redenen springen in het oog:

• de (wereld)prestaties van de atleet
• hoe deze atleet zich gedraagt, in termen van 

fairplay en respect, waardering, positief 
voorbeeld

Wat minder aan bod komt, is kenmerken die de
respondent vereenzelvigt met de topsporter zoals
gelijkaardige kenmerken en afkomstig zijn uit
dezelfde regio.

Waarom kiezen Vlamingen een atleet 
als rolmodel?

Figuur 32: Kenmerken van de topsporters die door Vlamingen als rolmodel zijn gekozen 
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KENMERKEN

GOEDE ROLMODELLEN
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Belgische topsporters
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*
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Welke gedrag moeten topsporters vertonen?
Figuur 33: Kenmerken die zowel mannelijke als vrouwelijke Belgische topsporters moeten vertonen volgens de Vlaming

De kenmerken die topsporters volgens de Vlaming moeten
vertonen, kunnen interessante accentpunten zijn voor het Vlaams
beleid over de wijze waarop men topsport als middel kan inzetten.
Het merendeel van de Vlamingen vindt dat zowel mannelijke als
vrouwelijke rolmodellen hetzelfde gedrag moeten vertonen. Wat
nochtans opvalt is dat er significante verschillen zijn op twee
vragen. Vlamingen met een mannelijk rolmodel verwachten dat
hun rolmodel zich significant sportiever moet gedragen naast het
sportveld en dat hij zich meer in zet om jonge talenten te
inspireren/ondersteunen dan mensen met een vrouwelijk rolmodel
atleet.

Voorbeeldig gedrag op én naast het sportveld zijn de over het
algemeen de belangrijkste gedragskenmerken van topsporters die
als rolmodel gezien worden. Opvallend is dat de inzet van
topsporters voor goede doelen van substantieel minder belang is
om als rolmodel gepercipieerd te worden.



AANBEVELINGEN



AANBEVELINGEN

Fair play en oprechte waardering voor supporters en fans door topsporters zijn belangrijke
factoren in de formatie van rolmodel-atleten. Het sturen op deze gedragskenmerken zou een
bijdrage kunnen leveren aan een sterkere maatschappelijke verankering en betekenis van
topsporters.

Topsportinvesteringen kunnen het best gelegitimeerd worden via de impact van topsport op
collectieve identiteit & nationale trots, fans & media, geluk & passie, sponsors & commerciële
activiteit en sportparticipatie & gezondheid. Hoewel topsportinvesteringen vaak ook gelegitimeerd
worden via de veronderstelde impact op sportparticipatie, is voorzichtigheid hier geboden. In het
bijzonder, omdat de Vlaming enerzijds wél denkt dat topsport de sportparticipatie versterkt, maar
dat zij ook zélf aangeven zelden of niet geïnspireerd te zijn geweest om zelf (meer) te gaan sporten
door topsport(ers).

De publieke perceptie ten aanzien van topsportbeleid wordt beïnvloed
door de maatschappelijke rol die mensen toekennen aan topsport.
Percepties vormen een onderdeel van het vertrouwen dat mensen
hebben in het (topsport)beleid en de beleidsmakers. De voordelen van
topsport hebben een positief effect op de perceptie van mensen.
Cruciaal om deze maatschappelijke rol die mensen toekennen vorm te
geven is kennisontwikkeling van het topsportbeleid in Vlaanderen om
op vanuit deze kennis (verder) draagvlak te creëren onder de
Vlamingen voor topsportinvesteringen. Dit draagvlak is relatief hoog
en kan door juiste informatievoorziening versterkt worden.

INVESTERINGEN LEGITIMEREN

DRAAGVLAK CREËREN

FAIR PLAY & ROLMODELLEN



BIJLAGEN



MESSI
MAP 

1) De eerste dimensie, ‘Social equality and inclusion’ (sociale gelijkheid en inclusie), verwijst naar het potentieel van de topsportcontext om - wanneer het goed wordt benut – cultuurverschillen te overbruggen

en socio-economische gelijkheid (bijvoorbeeld sociale mobiliteit) te bevorderen (Berry, 2011; Heere et al., 2013; Hermann, du Plessis, Coetzee, & Geldenhuys, 2013). Echter, onderzoek wijst er ook op dat

vormen van discriminatie (bijv. seksisme, uitsluiting, uitbuiting, racisme, mensenhandel, enz.) in de context van topsport erg tot uiting komen (Bradbury, 2013).

2) Er is de voorbije jaren veelvuldig wetenschappelijk bewijs verzameld betreffende de tweede dimensie ‘Collective identity and pride’ (collectieve identiteit en trots). Dat wijst erop dat topsport een unieke

context aanreikt voor het openbaar uitdrukken van gedeelde waarden, trots, eenheid, identiteit en nationalisme (Coakley, 2010; Elling, van Hilvoorde, & van den Dool, 2014; van Sterkenburg, 2013). Auteurs

waarschuwen dat sportwedstrijden ook kunnen leiden tot nationalisme, rivaliteit en agressiviteit (b.v., Armstrong & Giulianotti, 2002; Billings et al., 2013; Chopra, 2014).

3) De derde dimensie, ‘Ethics and fair play’ (ethiek en fair play) omvat de sterke associatie van topsport met onethische praktijken (sub-categorieën corruptie, criminaliteit, match-fixing, geweld, doping,

valsspelen…). Topsport schenkt aan de andere kant ook een internationaal platform voor sociaal onrecht aan te kaarten (Tomlinson, 2014). Bovendien worden atleten aanzien als rolmodellen die het sportief

gedrag van jongeren positief kunnen beïnvloeden.

4) Dimensie vier 'Feel good and passion' (geluk en passie), verwijst naar studies omtrent de manieren waarop topsport mensen spanning, plezier en entertainment bezorgt (b.v., Hoff et al., 2013; Kavetsos &

Szymanski, 2010). De keerzijde is uiteraard dat slechte sportprestaties ook kunnen leiden tot bijvoorbeeld woede, teleurstelling, frustratie en vijandigheid.

5) De ‘fans and (media) attraction’ (aantrekkingskracht voor fans en media) dimensieomvat de positieve en negatieve uitkomsten die verband houden met de enorme aantrekkingskracht van topatleten en

sportevenementen, die dan ook van wereldwijde berichtgeving in de media genieten (b.v., Dolles & Söderman, 2008). Trouwe die-hard hans identificeren zich met ‘hun club’, via de media worden sporters

celebrities.

6) De dimensie ‘International prestige and image’ (internationaal prestige en imago) is gebaseerd op studies die vonden dat sportprestaties en het organiseren van prestigieuze tornooien een showcase-effect

kunnen bewerkstelligen en voor internationale erkenning zorgen (Jennings, 2013; Merkel, 2013). Qatar, dat het volgende WK voetbal organiseert, is een voorbeeld van een land dat zich via topsport

internationaal wil profileren (Reiche, 2014).

7) Dimensie zeven ‘Athletes’ ability and quality of life’ (levenskwaliteit en -vaardigheden van topsporters) omvat sub-categorieën in verband met de ontwikkeling van levensvaardigheden tijdens een

topsportcarrière, het fysiek en mentaal welzijn van topsporters, de roem en levensstijl die hiermee gepaard gaan (b.v., Lyle, 2013; Loocke, wilde, & Crosswhite, 2005).

8) Dimensie 8 ‘Sport participation and health’ (Sport participatie en gezondheid) duidt op studies naar de vermeende inspiratiewaarde van topsport. Topsport zou jongeren kunnen leren dat beweging en

gezonde voeding belangrijk is en dat hard werken loont. Het is echter onduidelijk in welke mate topsportprestaties leiden tot meer sporten bij de bevolking. Minder getalenteerde jongeren zouden ook

kunnen ontmoedigd geraken om te sporten door de nadruk te leggen op prestaties (e.g., Feddersen, Jacobsen, & Maennig, 2009; Hogan & Norton, 2000).

9) De ‘Sponsors and commercial activity’ (sponsors en commerciële activiteit) dimensie komt voort uit studies die aangeven dat sportorganisaties financieel kunnen profiteren van de interconnectie tussen

sport, media en de bedrijfswereld (bijv. Tomlinson & Young, 2011). Uiteraard, partnerschappen, sponsordeals, merchandise en TV rechten leiden tot economische activiteit. De wetenschappelijke literatuur

bevestigt echter dat doorheen de geschiedenis het organiseren van mega sportevenementen landen en steden financiële katers heeft bezorgd (Preuss, 2007).

10) De laatste dimensie ten slotte, ‘Local consumption and living conditions’ (lokale consumptie en leefbaarheid), groepeert de heilzame en schadelijke lokale effecten van topsport gerelateerde activiteiten. De

wetenschappelijke studies rapporteren resultaten variërend van toegenomen toerisme, consumptie en werkgelegenheid tot exploitatiekosten van infrastructuur en de impact op de leefomstandigheden

(lawaaihinder, afval, vandalisme…) in buurten waar sportwedstrijden doorgaan (e.g., Friedman, Powell, Hutwagner, Graham, & Teague, 2001).
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