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Figure 19: Elite sport expenditures (x million euros) from government and lotteries by top 20 medal table countries (summer/winter)

Source: Successful elite sport policies. An international comparison of the Sports 

Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations

Escalerende(?) wereldwijde medaillewedloop

Het kabinet investeert vanaf 2018 € 10 miljoen per 
jaar extra in de Nederlandse topsport: van € 50 

miljoen in 2017 naar ruim € 60 miljoen vanaf 2018.



“Topsportprestaties maken trots en dragen bij aan onze
nationale identiteit. Het zorgt voor verbinding en

gemeenschappelijke verhalen. Dat doet niet alleen de 
mens goed, maar ook de samenleving. Het rechtvaardigt
het streven van NOC*NSF naar een permanente plaats in 

de top 10 wereldwijd. (NOC*NSF, 2017).”

NOC*NSF (NSA of The Netherlands)



Theoretical foundation

Input Throughput Output Outcome

En nu? J

Managing 
high 

performance 
sport

Legitimering van gebruik belastingsgeld voor
topsport



Impact = effect van ‘topsport’ op (lange-termijn) 
maatschappelijke uitkomsten

Atleten & teams           Successen            Evenementen Betrokkenen



Choi & Heo, 2013; Downward, Dawson, & Dejonghe, 2009; Sterken, 2012; Houlihan & Zheng, 2013; Kang, Kim, & 
Wang, 2015; Grix, 2012; Kavetsos & Szymanski, 2010 ;Carter & Lorenc, 2013; Hayday, Pappous, & Koutrou, 2016…

Maatschappelijke uitkomsten van topsport?



Hogan & Norton (2000); Green (2004); Sam (2011); 
Girginov (2012); Houlihan & Zheng (2013); Shilling & 
Mellor (2014); Funahashi & Mano (2015); Weed (2015) 

Waarom zouden landen investeren in topsport?

“The virtuous cycle of elite sport”

(Grix & Carmichael, 2012)

Uitkomsten van topsport voor bevolking?

• Positieve framing ó evidence

• Topsport is NIET ’vanzelfsprekend goed’

• Investeringen in topsport verantwoorden



Onderzoeksdoel
Ontwikkelen, testen en valideren van een

instrument dat de mening van de bevolking
in kaart brengt

Rol van topsport in samenleving kan
onder- of overschat worden

Weinig inzicht in hoe 
bevolking impact van 

topsport zelf percipieert

Probleemstelling

• Hoofdsponsors
• Geacht voordelen

Bottom-up approach
(i.e. Fishbein, 1963)



3 fasen onderzoeksdesign

Fase 1
Literatuur

onderzoek & 
conceptueel model 

Fase 2
Meetinstrument

ontwikkelen

Fase 3
Instrument 

validatie & gebruik

(Creswell & Plano Clark, 2007)
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391 articles included in the review and the development of the conceptual model
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4492 records screened

3660 excluded on the basis of title and abstract, unrelated to topic, unable to be

sourced from reference

30450 articles where initially identified from database searches

25958 records excluded on the basis of initial filtering: title and reference type,

duplicated references, generic reference, non-English language papers, exceeded

maximum of 50 articles per database for each keyword
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470 articles excluded with reasons (more than one may apply to each article): article

does not meet inclusions criteria, no relevant outcome measure, does not include

empirical research, duplicates data

832 full-text articles retrieved for review
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Thematisch clusteren

Fase 1
Literatuur

onderzoek & 
conceptueel model 

Fase 2
Meetinstrument

ontwikkelen

Fase 3
Instrument 

validatie & gebruik
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Mapping Elite Sport’s potential Societal Impact (MESSI) model

Evenementen Atleten & teams                        Successen Betrokkenen
Olympische Spelen- WK’s - kampioenschappen atleten - voetballers - teams                    medailles - records - prestaties coaches - sportorganisaties - sponsors

1. Sociale 
gelijkheid & 

inclusie

Integratie
Sociaal 

rechtvaardig
Inclusie
Socio-

economisch 
gelijk

Seksisme

Exclusie

Uitbuiten

Discrimineren

2. Collectieve 
identiteit & 

trots

(nationale) 
Identiteit

(nationale) Trots

Sociaal leven

Tegenstand & 
rivaliteit

Nationalisme

Schaamte

3. Ethiek & fair 
play

Ethiek

Symbolisme/ 
rituelen

Fair play

Sociaal debat

Corruptie & 
fraude

Hooliganisme

Slechte 
voorbeelden

4. Geluk & 
passie

Plezier

Belevenissen

Welbevinden

Passie

Verliezen

Teleurstelling

Falen

5. 
Aantrekkingskr

acht fans & 
media

Fans
Celebrities

Media 
consumptie
Sportkennis 

Esthetiek

Gokken 
(verslaving)

Afkeer

Imagoschade 
voor sport

6. 
Internationaal

prestige & 
imago

Globalisatie
Internationaal

prestige
Politieke macht

Vrede
Land/stads
marketing

Machtsmisbruik

internationale
imagoschade

Softpower

7. 
Levenskwalitei

t & -
vaardigheden 
topsporters

Rolmodel

Levenskwaliteit

Vaardigheden 

Roem

Druk (fysiek & 
mentaal)
Blessures

Inbreuk op 
integriteit

Na-carrière 
depressie

Doping

8. Sport 
participatie & 
gezondheid

Identificatie
Inspiratie

Sport 
participatie

Vrijwilligerswerk
Gezondheid

Ontmoedigings
-effect

Vertekend 
lichaamsbeel

Ongezonde 
levensstijl

9. Sponsors & 
commerciële 

activiteit

Economie
Sponsordeals

Media rechten
Commerciële 

activieit
Innovatie

Associatie met 
schandalen

Financiële 
kater

10. Lokale
consumptie & 
leefbaarheid

Consumptie
Jobs

Toerisme
(sport) 

infrastructuur
Opwaarderen

Exploitatiekost

Ecologische 
voetafdruk

Leefbaarheid

Excessieve 
investeringen
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Evidentie

Contradicties of positief & negatief tegelijkertijd
(Frawley, 2013)

‘Mogelijke’ uitkomsten

Context & socio-demografische factoren
(Mutter & Pawlowski, 2013)



- Instrument ontwikkelen
- Pool van vragen
- Expert review

- Data verzameling
- Population survey (n=1102)

- Data-analyse
- Split sample (Two-phase approach; Anderson and Gerbing, 1988) 

Fase 1
Literatuur

onderzoek & 
conceptueel model 

Fase 2
Meetinstrument

ontwikkelen

Fase 3
Instrument 

validatie & gebruik



Ontwikkelen van een meetinstrument

• Likert-type => bipolaire vragen (semantic differential)

Audrezet, Olsen, & Tudoran (2016); Larsen, Norris, McGraw, Hawkley, & Cacioppo (2009); 

Verhagen, van Den Hooff, & Meents (2015) 

“In het algemeen vind ik dat topsport…            
Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord

…aanmoedigt om zelf ook te sporten”          O O O O O
…ontmoedigt om zelf ook te sporten ” O O O O O



Correlations between the factors:
< 0.30 0.50 – 0.70

0.30– 0.50 >0.70 e

Measurement error

Factor analyse model met 32 items

Multi-dimensional scale (Getz & McConnell, 2014)



actors themes subtheme

‘elite sport world’
- sport events  -

- athletes & teams -
- stakeholders  -

- sporting success -

unity
collective equality, identities

& norms 

1. Sociale gelijkheid & inclusie

2. Collectieve identiteit & trots

3. Ethiek & fair play

uniqueness
granting special experiences, 

attractiveness & prestige

4. Geluk & passie

5. Aantrekkingskracht fans & 
media

6. Internationaal prestige & 
imago

upgrade
leveraging skills, (sport) 

participation, corporations & 
communities

7. Levenskwaliteit & -
vaardigheden topsporters

8. Sport participatie & 
gezondheid

9. Sponsors & commerciële
activiteit

10. Lokale consumptie & 
leefbaarheid

MESSI schaal meet impact omtrent…

Integratie
Sociaal 

rechtvaardig
Inclusie
Socio-

economisch 
gelijk

Seksisme

Exclusie

Uitbuiten

Discrimineren

41%

14%



© De Rycke & De Bosscher, 2016

0.80-0.85

b
MESSI schaal meet impact omtrent…

actors themes subtheme

‘elite sport world’

- sport events  -
- athletes & teams -

- stakeholders  -
- sporting success -

unity
collective equality, identities

& norms 

1. Sociale gelijkheid & inclusie

2. Collectieve identiteit & trots

3. Ethiek & fair play

uniqueness
granting special experiences, 

attractiveness & prestige

4. Geluk & passie

5. Aantrekkingskracht fans & 
media

6. Internationaal prestige & 
imago

upgrade
leveraging skills, (sport) 

participation, corporations & 
communities

7. Levenskwaliteit & -
vaardigheden topsporters

8. Sport participatie & 
gezondheid

9. Sponsors & commerciële
activiteit

10. Lokale consumptie & 
leefbaarheid

63%

11%

Nationale
identiteit

Nationale trots

Sociaal leven

Tegenstand & 
rivaliteit

Nationalisme

Schaamte
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MESSI schaal meet impact omtrent…

actors themes subtheme
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- sport events  -
- athletes & teams -

- stakeholders  -
- sporting success -

unity
collective equality, identities
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1. Sociale gelijkheid & inclusie

2. Collectieve identiteit & trots
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granting special experiences, 
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media
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upgrade
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7. Levenskwaliteit & -
vaardigheden topsporters

8. Sport participatie & 
gezondheid

9. Sponsors & commerciële
activiteit

10. Lokale consumptie & 
leefbaarheid

45%

20%

Ethiek

Symbolisme/ 
rituelen

Fair play

Sociaal debat

Corruptie & 
fraude

Hooliganisme

Slechte 
voorbeelden
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MESSI schaal meet impact omtrent…

actors themes subtheme

‘elite sport world’

- sport events  -
- athletes & teams -

- stakeholders  -
- sporting success -

unity
collective equality, identities

& norms 
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2. Collectieve identiteit & trots

3. Ethiek & fair play
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59%

10%

Globalisatie
Internationaal

prestige
Politieke macht

Vrede
Land/stads
marketing

Machtsmisbruik

internationale
imagoschade

Softpower
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50%

22%

Rolmodel

Levenskwaliteit

Vaardigheden 

Roem

Druk (fysiek & 
mentaal)
Blessures
Integriteit

Na-carrière 
depressie
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MESSI schaal meet impact omtrent…

actors themes subtheme

‘elite sport world’
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Identificatie
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Vrijwilligerswerk

Gezondheid

Ontmoedigings-
effect

Vertekend 
lichaamsbeel
Ongezonde 
levensstijl
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actors themes subtheme
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11%
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Innovatie

Associatie met 
schandalen

Financiële kater
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MESSI schaal meet impact omtrent…

actors themes subtheme

‘elite sport world’

- sport events  -
- athletes & teams -

- stakeholders  -
- sporting success -

unity
collective equality, identities

& norms 
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uniqueness
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31%

35%

Consumptie
Jobs

Toerisme
(sport) 

infrastructuur
Opwaarderen

Exploitatiekost
Ecologische 
voetafdruk

Leefbaarheid
Excessieve 

investeringen



1. Sociale gelijkheid en inclusie

2. Collectieve identiteit en trots

3. Ethiek en fair play

4. Geluk en passie

5. Aantrekkingskracht voor fans en media

6. Internationaal prestige en imago

7. Life quality & skills van topsporters

8. Sportparticipatie en gezondheid

9. Sponsors en commerciële activiteit

10. Lokale consumptie en leefbaarheid

Resultaten bevolkingsbevraging
Scores pos. & neg. items



Resultaten bevolkingsbevraging
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Geluk en passie

2. Collectieve identiteit en trots

5. Aantrekkingskracht voor fans en media

6. Internationaal prestige en imago

8. Sport participatie en gezondheid

9. Sponsors en commerciële activiteit

1. Sociale gelijkheid en inclusie

7. Levenskwaliteit en -vaardigheden van
topsporters

3. Ethiek en fair play

10. Lokale consumptie en leefbaarheid

Gemiddelde score pos. & neg. scores samen 



Resultaten population survey



Resultaten population survey
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NPS score positief item NPS score negatief item

Net promotor score

Nationale trots
Bekende atleten

Passie/enthousiasme
Economische baten

Druk op topsporters Kosten/overlast events

Financiële ongelijkheid Doping



Kunnen we de perceptie verklaren?

vGeslacht
vLeeftijd
vGemeenschap **
vBurgerlijke staat
vOnderwijs niveau
vTewerkstellingsstatus
vMaandelijks gezinsinkomen
vMigratie achtergrond
vFan van een topsporter***
vFrequent volgen van Olympische Spelen* 
vBetrokken zijn bij topsport***
vSport participatie
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Discussie
Algemeen positief! 
- Voldoende om de investeringen te rechtvaardigen?
- Gevaar is blind te zijn voor negatieve zaken

Perceptie is sterk bepaald door timing & context
- Vergelijking tussen landen
- Veelvoud metingen in één land = Longitudinaal

‘Perceptie’ versus ‘persoonlijke impact’ (Fredline, 2005)
Subjective ≠ facts



Toekomstig onderzoek in Vlaanderen

Maatschappelijke draagvlakbarometer 

Longitudinale analyse (2 jaar) van de 
impact van topsport(beleid) volgens de 

perceptie van de bevolking.

Evaluatietool ter subsidiëring federaties

Identificeren indicator van de 
maatschappelijke impact van federaties

en hun management activiteiten 
evalueren.

• Topsportactieplan (2017-2020) => 1e dat maatschappelijke impact van topsport erkent en 

beleidsmatig activeert

• Ter voorbereiding nieuw topsportactieplan Vlaanderen (2021-2024)

Decreet (= wetgevend besluit): 
Topsport als middel =

10% subsidies voor topsportwerking 
Vlaamse federaties

• Versterking breedtesportwerking
Versterking publieksinteresse

• Verhoging van de interne & externe 
uitstraling van de Vlaamse overheid

• Versterking van de kwaliteit
sportaanbod

• Inzetten op innovatie



De maatschappelijke impact van topsport
Wat denkt de bevolking ervan?
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