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Financieringswijzer sport en bewegen 

https://tools.kenniscentrumsport.nl/financieringswijzer-sport-en-bewegen/tool/financieringswijzer-sport-bewegen/


Online instrument 



Thema’s 



Inzoomen: financiering vanuit andere bronnen 

● Intersectoraal beleid

● Subsidies en fondsen

● Commerciële aanbieders

● Sponsoring

● Alternatieve financieringsvormen 



Intersectoraal beleid: de waarde van sport 



Human Capital Model

https://www.allesoversport.nl/artikel/effecten-van-sporten-en-bewegen/






Sociaaleconomische waarde van sport & bewegen 
(5-24 jarige)

https://www.allesoversport.nl/artikel/wat-is-de-sociaaleconomische-waarde-van-sporten-en-bewegen/


Sociaaleconomische waarde van sport & bewegen 
(25-54 jarige)



Subsidies





Commerciële aanbieders

‘Commerciële partijen leveren een bijdrage aan het sport-

en beweegaanbod. Deze partijen hebben uiteraard een 

andere manier van werken dan bijvoorbeeld 

sportverenigingen. Commerciële partijen hebben een 

winstoogmerk, maar ze zijn vaak wel goed in staat aan te 

sluiten bij de vraag en daar aanbod op te ontwikkelen. Ze 

zijn flexibeler en bewegen makkelijker mee met trends en 

ontwikkelingen dan traditionele sportverenigingen’



Alternatieve financieringsvormen 

● Crowdfunding
● Shared Savings Model
● Social (sport / health) Impact Bond
● Maatschappelijk Financieren
● Lokale geldsystemen 





Crowdfunding

1. Vergroot de bekendheid met (vormen van) crowdfunding en organiseer 

samenwerking met lokale partners.

2. Ga in gesprek en verschaf toegang tot een (lokaal) crowdfundingplatform. 

Voorbeelden zijn Crowdfunding voor Clubs en het platform VoorjeBuurt.

3. Zorg voor training en (individuele) begeleiding en ondersteuning bij het 

opzetten van campagnes.

4. Maak crowdfunding onderdeel van de strategie en het beleid; het ‘waarom’ 

moet duidelijk zijn en bij omarming hoort continuïteit.

5. Doe mee via matchfunding: gemeente kan met subsidie op een structurele 

manier bijdragen aan crowdfundingcampagnes.

uit: “De overheid kan slim aan de slag met crowdfunding”



Shared Savings Model

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (dat zou dus 

een sport- en beweegorganisatie kunnen zijn) uit de regio proberen samen een 

besparing te bereiken en delen de opbrengsten hiervan. Het maken van 

afspraken over shared savings is bedoeld als stimulans voor kostenbewust 

gedrag en doelmatige substitutie.

Wanneer in de praktijk lagere zorgkosten worden gerealiseerd, wordt een deel 

van het bespaarde bedrag uitgekeerd aan zorgaanbieders en eventueel andere 

partijen als bonus voor de geleverde besparing (bron: www.triple-aim.nl).

Het verdelen van een ombuiging van de zorgkosten tussen de zorgverzekeraar 

en de zorgaanbieder. Door meer zorg in bijvoorbeeld de gezondheidscentra te 

organiseren  kan de zorg een stuk goedkoper worden (bron: www.menzis.nl).

http://www.triple-aim.nl/
http://www.menzis.nl/




Old Stars voetbalprogramma



Impact Bonds in Nederland
• 7 Social Impact Bonds: 

• Buzinezzclub Rotterdam (2013)

• Colour Kitchen Utrecht (2014)

• Buzinezzclub Utrecht (2015)

• Werkplaats Rotterdam Zuid (2015)

• Werk na detentie (2016)

• Buzinezzclub Eindhoven (2016)

• Werken in Duitsland (2016)

• 2 Health Impact Bonds in Nederland:

• Gezonder uit de schulden (Den Haag, CZ, Sohos, Society Impact, 2017)

• Kanker & werk (2017)

• Dominante thema bestaande Impact Bonds: Snellere arbeidsparticipatie 

• Thema’s in ontwikkeling

• Mobiliteit/ doelgroepenvervoer/ maatwerkvervoer

• Schulden en armoede -> Jongeren Perspectief Fonds als revolverend fonds

• Mantelzorg

• Sport, bewegen en gezondheid

• Valpreventie



Maatschappelijk Financieren ®

● Borgstelling door gemeenten wordt op een andere ingevuld 

waardoor  aanvullende investeringen met privaat kapitaal 

mogelijk worden. 

● In de kern voorziet de methode er in om voorzieningen te 

financieren die niet langs economische weg haalbaar zijn.

● De overheid lokt privaat kapitaal uit om tegen gunstige 

voorwaarden de genoemde voorzieningen te financieren.

http://maatschappelijk-financieren.nl/


Lokale geldsystemen 
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