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Sinds de jaren 80 is het belang dat overheden over de hele wereld hechten aan 

topsportsucces exponentieel toegenomen. Wanneer we het topsportbeleid internationaal 

analyseren zien we duidelijk dat meer en meer landen betrokken zijn geraakt in een mondiale 

topsport ‘wedloop’ (De Bosscher et al., 2008). Onder druk van de gestegen concurrentie 

investeren overheden alsmaar meer om succes te halen op het internationaal strijdtoneel. 

Het topsportbeleid is daarbij doordrongen door een input-throughput-output-impact 

denkwijze. Namelijk, men is ervan overtuigd dat meer (belasting)geld investeren (input) in 

topsport en dit geld ook op een slimme manier gebruiken (throughput), tot meer succeszal 

leiden (output). De gedachtengang is dat succes tenslotte ook invloed heeft op andere 

positieve uitkomsten voor het land en de bevolking  (impact). Een quote uit een 

beleidsdocument van NOC*NSF, is een goede illustratie van deze gedachtengang:  

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). 

Studies wijzen er inderdaad op dat topsportsucces deels maakbaar is en gerichte 

investeringen in een sterk strategisch beleid tot bijvoorbeeld meer medailles kunnen leiden. 

Veel minder duidelijk is er evidentie in de literatuur omtrent welke maatschappelijke impact 

topsport teweegbrengt. Met als gevolg dat het nut van (de investeringen in) topsport openlijk 

in vraag worden gesteld en dat beleidsmakers alsmaar meer worden verzocht om dit gebruik 

van belastingsgeld te rechtvaardigen.  

De als evident beschouwde impact moet in vraag worden gesteld 

Vooral academici claimen dat het topsportbeleid te vaak stoelt op buikgevoel en niet op hard 

wetenschappelijk bewijs. In de wetenschappelijke literatuur kunnen we vijf belangrijke 

punten van kritiek onderscheiden.  
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Ten eerste is de huidige empirische evidentie over een reeks geclaimde effecten van topsport 

voor de samenleving ontoereikend (Frick & Wicker, 2016; Funahashi, De Bosscher, & Mano, 

2015; Van Bottenburg, 2013) en worden er geregeld tegenstrijdige resultaten gevonden 

(Frawley, 2013). Een onderzoek naar het inspiratie-effect van topsport op de breedtesport 

(ook trickle-down effect genoemd) in België 

(Vlaanderen) en Nederland door De Bosscher 

en collega’s (2013) illustreert perfect de 

incoherentie van de huidige 

wetenschappelijke literatuur. De studie vond 

namelijk over een periode van vier Olympiades geen duidelijke relatie tussen het aantal leden 

en topsportsucces in 20 sporttakken. Positieve verbanden werden in slechts de helft van de 

sporten gevonden waarin internationale successen werden behaald. Bovendien werd in 

sommige sporten een negatieve relatie gevonden waardoor de auteurs tot de conclusie 

kwamen dat een inspiratie-effect alleen onder specifieke omstandigheden tot stand komt. 

Helaas is het moeilijk te achterhalen hoe, wanneer en onder welke condities de 

maatschappelijke effecten van topsport tot uiting kunnen komen. Wat echter wel zeer 

duidelijk is, is de inconsistentie tussen het geloof bij beleidsmakers in de maatschappelijke 

kracht van topsport en de manieren waarop het momenteel wordt georganiseerd, beheerd 

en in de markt wordt gezet. Met andere woorden, als beleidsmakers echt geloven dat in de 

context van topsport een aantal positieve maatschappelijke uitkomsten kunnen ontstaan, 

dan zouden ze zich sterker moeten afvragen hoe ze topsport optimaal kunnen inzetten om 

deze effecten mogelijk te maken. 

 

Ten tweede, academici argumenteren dat overheden en organisaties die betrokken zijn bij 

topsport de neiging hebben om de positieve impact te overschatten en al te vaak een oogje 

dichthouden voor een reeks mogelijke negatieve effecten (Sant & Mason, 2015). Preuss 

(2007) toonde bijvoorbeeld aan dat de investeringen in topsport van ten koste gaan van de  

breedtesport. Kennelly (2016) vond dan weer dat in de context van topsport de precaire 

situatie van mensen in armoede en minderheidsgroepen vooral wordt bestendigd. Er is ook 

de bezorgdheid over zaken als gokken en verslaving (Rodenberg & Kaburakis, 2013) of hoe 

internationale sportwedstrijden nationalisme en agressie voeden (bijv. Armstrong & 

Giulianotti, 2002; Billings et al., 2013; Chopra, 2014). 

Als beleidsmakers echt geloven dat in de 

context van topsport positieve 

maatschappelijke uitkomsten kunnen ontstaan, 

dan zouden ze zich sterker moeten afvragen 

hoe ze topsport optimaal kunnen inzetten om 

deze uitkomsten mogelijk te maken. 
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Te derde, de onduidelijkheid omtrent het 

maatschappelijk nut van topsport is ook te 

wijten aan het feit dat de impact meten 

aangaande immateriële zaken zoals gevoelens 

en attitudes erg moeilijk is. Bovendien wordt 

de maatschappelijke impact gestuurd door onderliggende mechanismen en contextuele 

factoren die moeilijk te meten zijn (Lee, Cornwell, & Babiak, 2013). De impact van topsport 

valt ook nauwelijks te isoleren van de algemene ontwikkelingen in de samenleving 

(Vanwynsberghe, 2014). Het zou bijvoorbeeld kunnen dat in de periode rond het WK in 

Rusland er verhoogd welzijn kan gemeten worden onder de Russische bevolking. Echter, de 

verhoging kan ook te wijten zijn aan allerlei sociale, politieke en economische ontwikkelingen 

in het land. Men kan stellen dat de toegepaste onderzoeksmethoden vaak ontoereikend zijn 

om de ware impact van topsport te bepalen (Frick & Wicker, 2016). 

 

Ten vierde is het belangrijk om te erkennen dat topsport op zich niet heilzaam of schadelijk is 

voor onze samenleving. De werkelijke impact van topsport hebben we grotendeels in de hand 

omdat het onder meer wordt bepaald door de kwaliteit van het topsportbeleid van landen en 

(inter)nationale bonden, regels en wetten die we opstellen, de manier waarop topsport wordt 

beoefend, hoe het verschijnt in de media en de samenwerkingen die worden aangegaan met 

andere instellingen en initiatieven ter bevordering van specifieke effecten (bijv. Taks, Chalip, 

& Green, 2015).  

 

Tenslotte, als gevolg van de bovenstaande 

kwesties, blijft het onduidelijk welke 

maatschappelijke effecten nu juist zouden 

kunnen voortvloeien uit de context van 

topsport. In de afgelopen twee decennia werd een scala aan potentiele maatschappelijke 

effecten academisch onderzocht. Onder de meest frequent onderzochte effecten bevinden 

zich bijvoorbeeld in welke mate topsportsucces en het organiseren van grote evenementen 

voor internationaal prestige (Heere et al., 2013), diplomatieke erkenning (Merkel, 2013), een 

'feel good’-factor onder de bevolking (Hallmann, Breuer, & Kühnreich, 2013) allerlei 

Het is belangrijk om te erkennen dat topsport 

op zich niet heilzaam of schadelijk is voor onze 

samenleving. De uiteindelijke impact hangt ook 

af van in welke mate strategisch met de 

topsportcontext wordt omgegaan. 

 blijft het onduidelijk welke positieve en 

negatieve maatschappelijke effecten allemaal 

zouden kunnen voortvloeien uit de context van 

topsport. 
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economische voordelen met zich meebrengt (Downward, Dawson, & Dejonghe, 2009). In het 

verlengde hiervan hebben veel bedrijven en organisaties (waaronder het Internationaal 

Olympisch Comité en de Verenigde Naties) topsport erkend als een krachtig instrument voor 

het bevorderen van onderwijs, cultuur, gezondheid, duurzame ontwikkeling en vrede. Maar 

zoals eerder aangehaald is er ook een onderzoeksstroming die wijst op verschillende 

negatieve effecten op de samenleving. Denk daarbij ook aan kwesties als hooliganisme 

(Armstrong & Giulianotti, 2002), dopingschandalen (Connor, Woolf, & Mazanov, 2013), of 

regeringen die bij het organiseren van grote sportevenementen het budget drastisch 

overschrijden (Preuss, 2007). Echter, desondanks een groeiend aantal wetenschappelijke 

studies blijft het tot op heden onduidelijk welke maatschappelijke gevolgen er allemaal 

kunnen voortvloeien uit de context van topsport.  

1 Literatuuronderzoek & ontwikkeling raamwerk 

1.1 Doelstelling van onderzoek 

Omdat het dus nog onduidelijk is welke positieve en negatieve effecten er potentieel kunnen 

ontstaan in de context van topsport, is het doel van het eerste luik van deze studie om dit in 

kaart te brengen. De volgende onderzoeksvragen werden opgesteld:  

• #1: wat zijn de potentiële in de context van topsport veroorzaakte (positieve en 

negatieve) maatschappelijke effecten?  

• #2: in hoeverre zijn de in de context van topsport veroorzaakte (positieve en 

negatieve) maatschappelijke effecten ondersteund door wetenschappelijk bewijs? 

Deze studie draagt bij aan de literatuur door op een systematische manier de reeks van 

empirisch onderzochte matschappelijke uitkomsten van topsport (zowel positief als negatief) 

te identificeren en categoriseren om zo tot een duidelijk overzicht te komen. 

1.2 Methode 

1.2.1 Literatuuronderzoek 

In deze studie werden wetenschappelijke elektronische databases (SportDISCUS, Web of 

Knowledge en Google Scholar) gebruikt om de beschikbare empirische studies te 

identificeren. Zoals te zien in de flowchart van figuur 1 werden alleen wetenschappelijke 

artikels, boeken en onderzoeksrapporten opgenomen. Niet-empirische studies, zoals 



 7 

bijvoorbeeld studies met uitsluitend voorspellingen, geen eigen verzamelde data, adviezen 

van deskundigen, abstracts en recensies werden uitgesloten. Het aanvankelijk filteren van 

artikelen werd gebaseerd op de titel en vervolgens op basis van de inhoud van het abstract. 

Dan werd de volledige tekst opgehaald voor de artikels, rapporten en documenten die 

tegemoet kwamen aan alle inclusiecriteria. Tot slot werden in totaal 362 bronnen opgenomen 

in de literatuurstudie en de categorisering. 

 

 

 

----hier figuur 1 ---- 

 

 

 

1.2.2 Categoriseren van de maatschappelijke uitkomsten 

Het categoriseren omvatte een intensief proces van thematisch groeperen, tot een 

interpreteerbaar en zinvol raamwerk werden ontwikkeld (Gliner, Morgan, & Leech, 2011). De 

opbouw begon vanuit het groeperen van onderzoeksresultaten van empirische academische 

studies. De categorisering werd meermaals voorgelegd aan verschillende (internationale) 

onderzoekers met relevante expertise. Waar uiteenlopende interpretaties naar voor 

kwamen, werd opnieuw gegroepeerd en besproken tot consensus omtrent het raamwerk 

werd bereikt. 
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Figuur 1 

Flowchart literatuuronderzoek. 
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1.3 Het MESSI raamwerk 

De 362 empirische studies bevatten in totaal 741 (524 positief en 217 negatief) aparte 

empirische bewijsstukken betreffende maatschappelijke effecten ontstaan in de context van 

topsport. Door interpretatie, en groepering werden uiteindelijk een totaal van 128 

onderzoeksonderwerpen die werden geïdentificeerd en ondergebracht in 79 sub-

categorieën, die samen de 10 dimensies uitmaken van het zogenaamd ‘Mapping Elite Sports’ 

potential Societal Impact’ (MESSI) raamwerk.  

 

 

----hier figuur 2 --- 

 

 

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). 

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). 

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 
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worden atleten aanzien als rolmodellen die het sportief gedrag van jongeren positief kunnen 

beïnvloeden.  

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. 

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.  

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). 

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). 

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). 

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 
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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). 

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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Figuur 2 

Mapping Elite Sports’ potential Societal Impact (MESSI) © De Rycke & De Bosscher, 2016 
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2 Ontwikkelen van een meetinstrument 

2.1 Introductie 

Publieke investeringen in topsport zijn in veel landen aan het stijgen en beleidsmakers 

worden dan ook alsmaar meer verzocht om dit gebruik van belastingsgeld te rechtvaardigen. 

Wat vaak als argument wordt aangehaald is dat investeren in topsport voordelen met zich 

meebrengt voor het land en de bevolking, ondanks een gebrek aan wetenschappelijk bewijs 

of dit effectief zo is. Inderdaad, de literatuurstudie maakte duidelijk dat het wetenschappelijk 

bewijsmateriaal betreffende een heleboel vermeende maatschappelijke uitkomsten van 

topsport onvoldoende is. De rol van topsport in de samenleving zou dus op dit moment over- 

of ondergewaardeerd kunnen zijn. Verrassend genoeg is er zeer weinig inzicht in hoe de 

belastingbetaler zelf de maatschappelijke impact van topsport percipieert.  

In deel 1 werd het huidige wetenschappelijke 

bewijs omtrent de impact van topsport 

geïdentificeerd en gecategoriseerd in het 

MESSI raamwerk. Aangezien een beter inzicht 

in het draagvlak van topsport waardevol kan 

zijn om politieke agenda's te informeren, 

trachten we in deel 2 bij te dragen aan de literatuur door een meetinstrument te maken dat 

de maatschappelijke impact van topsport in kaart brengt. Althans, het instrument heeft als 

doel in kaart te brengen wat mensen denken dat topsport teweegbrengt.  

2.1.1 Percepties 

Het is dan ook essentieel om te erkennen dat we in dit onderzoeksluik de louter de perceptie 

van mensen nagaan. Deze zijn subjectief en mogen niet verward worden met de ware impact 

van topsport. Desondanks hebben diverse auteurs erkend dat het meten en begrijpen van 

percepties belangrijk is (bijv., Funahashi et al., 2015; Hayday, Pappous, & Koutrou, 2016). 

Namelijk, mensen ervaren hun percepties als werkelijkheid (Ohmann, Jones, & Wilkes, 2006). 

En meer dan op basis van feiten wordt beleid gevoerd op basis van persoonlijke meningen en 

interpretaties. Als dusdanig is het even belangrijk te weten te komen wat mensen denken, 

dan of mensen het aan het rechte eind hebben of niet. Beleid wordt best ruim gedragen door 

Gebruik van belastingsgeld voor topsport wordt 

gerechtvaardigd door te claimen dat het ten 

voordele is van de bevolking. Verrassend 

genoeg is er zeer weinig inzicht in hoe de 

belastingbetaler zelf de maatschappelijke 

impact van topsport percipieert. 
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de bevolking, dus het draagvlak van het topsportbeleid is afhankelijk van dergelijke 

percepties. 

2.2 Methode 

2.2.1 Meetschaal 

De bouw van het meetinstrument begon door onderzoeksvragen te ontwikkelen die 

gebaseerd zijn op de 79 sub-categorieën van het MESSI raamwerk. Een belangrijk punt is dat 

het meetinstrument gebruik maakt van ‘bipolaire’ vijf-punt schalen waardoor de 

respondenten voor elke maatschappelijke uitkomst van topsport zowel de positieve als 

negatieve effecten konden beoordeelden (Larsen, Norris, McGraw, Hawkley, & Ceusters, 

2009). Een eenvoudig voorbeeld van een dergelijke bipolaire schaal is:  

"in het algemeen, vind ik dat topsport...; 

Positief: "... het algemeen welzijn verhoogt "; 

Negatief: "... het algemeen welzijn verhoogt". 

2.2.2 Dataverzameling bij de Belgische bevolking 

Om het MESSI meetinstrument te maken werd een bevolkingsonderzoek gehouden bij 1200 

Belgen. Hiervoor werd beroep gedaan op GfK, een onderzoeksbureau dat werkt met online 

panels. In het voorjaar van 2017 werd een representatieve steekproef van de Belgische 

bevolking verkregen gebaseerd op geslacht, 

gezinsinkomen, leeftijd, arbeidsstatus, 

onderwijsniveau en migratieachtergrond. 

2.2.3 Data analyse 

Om de antwoorden van de respondenten te analyseren en het meetinstrument te valideren 

werd de verzamelde data willekeurig verdeeld in een testgroep en een validerings groep. In 

de eerste fase, met behulp van de testgroep, werd een exploratieve factoranalyse (EFA) met 

oblique rotatie uitgevoerd om de verschillende componenten van de meetschaal te valideren. 

Na de EFA werd een confirmatorische factoranalyse (CFA) uitgevoerd. CFA beoordeelt de 

betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument. Zes relevante statistische indicatoren 

werden gebruikt om de geschiktheid van het meetinstrument te testen. Nadien werd het 

instrument verder gevalideerd met behulp van een tweede CFA op de validatiegroep. Figuur 

3 geeft de factorstructuur van de ontwikkelde MESSI meetschaal weer die tenslotte in gebruik 

werd genomen. 

Om het MESSI meetinstrument te maken, 

valideren en testen werd een 

bevolkingsonderzoek gehouden bij een 

steekproef van 1200 Belgen. 
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3 De mening van de Belgen 

Nu het meetinstrument was ontwikkeld en gevalideerd waren we in staat de mening van de 

Belgen omtrent de maatschappelijke impact van topsport in kaart te brengen. Wanneer we 

figuur 4 bekijken die het percentage Belgen aangeeft die akkoord waren met een stelling 

omtrent een bepaalde impact van topsport, kunnen we concluderen dat het merendeel van 

de bevolking veronderstelt dat topsport vooral positieve zaken teweegbrengt (denk aan 

plezier, trots, identiteit…).  

 

 

---Hier figuur 4— 

 

Percentage Belgen die (volledig) akkoord gingen met de aangegeven stelling omtrent de 

impact van topsport(N=1074) 

 

 

Het lijkt alsof de rol van topsport in de 

samenleving door de bevolking weinig in vraag 

wordt gesteld en – ondanks de donkere kanten 

- als waardevol wordt beschouwd. De tien hoogst scorende maatschappelijke effecten 

werden waargenomen door bijna 3 op 4 Belgen (top 10 heeft gemiddeld 73,4%). De vijf meest 

waargenomen positieve effecten zijn dat topsport: "aan topsporters een leven in de 

schijnwerpers/bekendheid bezorgt” (78,6%), “sportorganisaties via de verkoop van tickets en 

licenties financiële winst bezorgt" (75,9%), "commerciële activiteiten van de sportindustrie 

verhoogt” (75,7%), "de media via sportuitzendrechten een goede bron van inkomsten geeft" 

(74,5%) en "maakt dat mensen zich trots voelen op hun land” (74,3%) (zie figuur 2). In 

tegenstelling tot de positieve, werden de tien meest gepercipieerde negatieve effecten 

waargenomen door opmerkelijk minder Belgische inwoners (top 10 heeft gemiddeld 36,3%). 

De vijf meest waargenomen negatieve effecten zijn dat "topsportevenementen organiseren 

zorgt voor kosten die onverantwoordelijk hoog zijn" (42,1%), en dat topsport: "aan 

topsporters ernstige schade aan hun gezondheid bezorgt” (38,8%), "een druk legt op 

topsporters om te presteren die overdreven/onwenselijk hoog is" (38,4%), "gokverslavingen 

Het lijkt alsof de rol van topsport in de 

samenleving door de bevolking weinig in vraag 

wordt gesteld en – ondanks de ook donkere 

kanten - als waardevol wordt beschouwd. 
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teweegbrengt" (37,6%) en "leidt tot (jarenlange) investeringen die onverantwoord hoog zijn" 

(34,1%). 

 

Interessante bevindingen kwamen aan het licht toen we de ‘netto’ impact van topsport 

berekende door bij elke bi-polaire vraag de negatieve score af te trekken van de positieve 

score. Het bleek dat in slechts vier gevallen de negatieve schaal hoger scoorde dan de 

tegengestelde positieve schaal (zie figuur 4). Vervolgens werd aan de hand van een 

statistische test bij elke bi-polaire vraag bekeken of de positieve schaal significant hoger 

scoorde dan de negatieve schaal. Bij 61 van de in totaal 73 vragen was dit het geval. Toch 

blijkt dat het verschil tussen de scores van positieve en negatieve schalen bij 24 bi-polaire 

vragen minder is dan 1. Dit laatste is een sterke indicatie dat veel Belgen de opinie hebben 

dat in de context van topsport er vaak tegenstrijdige positieve en negatieve effecten 

ontstaan. Op die manier worden de 'netto' maatschappelijke voordelen van topsport 

ingeperkt. En dat is niet verwonderlijk, denk maar aan de vreugde en trots bij supporters van 

het winnende team en de bittere ontgoocheling bij de tegenstanders. Of denk aan de 

gevolgen van atleten die hun voorbeeldfunctie ter harte nemen of van atleten die dit 

helemaal niet doen.  

 

Een andere interessante bevinding is dat er 

opvallend veel consensus is omtrent de 

maatschappelijke impact van topsport bij 

Belgen met verschillende profielen en achtergronden. Demografische kenmerken zoals 

geslacht, gezinsinkomen, leeftijd, arbeidsstatus, onderwijsniveau en het al dan niet 

sportliefhebber of fan van een topsporter zijn, blijken namelijk op geen noemenswaardige 

meningsverschillen te duiden. Dit toont aan dat in vele lagen van de bevolking het geloof 

heerst dat in de context van topsport een heleboel maatschappelijke effecten ontstaan (Elling 

et al., 2014; Thornton, 2012). Interessant is wel dat diegenen die een migratieachtergrond 

hebben een lagere score hebben op zowel gepercipieerde positieve als negatieve effecten. 

Met andere woorden, mensen met een migratie achtergrond schatten het belang van de rol 

van topsport in onze maatschappij over het algemeen lager in.  

Er is opvallend veel eensgezindheid omtrent de 

maatschappelijke impact van topsport bij 

Belgen met verschillende profielen en 

achtergronden. 
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4 Discussie 

Er is een duidelijk gebrek aan evidentie in de wetenschappelijke literatuur omtrent welke 

maatschappelijke impact in de context van topsport ontstaat. Met als gevolg dat het nut van 

(de investeringen in) topsport openlijk in vraag worden gesteld en dat beleidsmakers alsmaar 

meer worden verzocht om dit gebruik van belastingsgeld te rechtvaardigen.  

 

Omdat het nog onduidelijk was welke 

positieve en negatieve effecten er potentieel 

kunnen ontstaan in de context van topsport, 

was het doel van het eerste luik van deze 

studie om dit systematisch in kaart te 

brengen. Het MESSI raamwerk is daar het gevolg van. Aangezien een beter inzicht in het 

draagvlak van topsport waardevol kan zijn om politieke agenda's te informeren, bouwde deel 

2 verder op het voorgaande met de ontwikkeling en eerste validering van het MESSI 

meetinstrument. Tenslotte werden in deel 3 de percepties van de Belgische bevolking 

omtrent de maatschappelijke impact van topsport in kaart gebracht. We gingen na hoe deze 

denkt over de bijdrage die topsport kan hebben binnen de tien dimensies van het MESSI 

raamwerk. Wanneer we de MESSI scores bekijken kunnen we besluiten dat de bevolking in 

het algemeen denkt dat de samenleving vooral voordeel haalt uit de topsportcontext, maar 

het niet beschouwd als een uitsluitend positief gegeven of een pasklare oplossing voor 

maatschappelijke vraagstukken. Dit impliceert dan ook dat bij overheidsinvesteringen met 

het oog op sportief succes of het organiseren van topevenementen rekening moet worden 

gehouden met de totaliteit van zowel positief als negatief gepercipieerde effecten.  

 

De op perceptie gebaseerde data in deze 

studie is in geen geval bewijs van de ware 

impact. We moeten dan ook waakzaam zijn 

dat de weinig kritische mening van de 

bevolking de schadelijke effecten van de 

topsportcontext niet maskeert (coalter, 2013). Daarnaast zou het bijvoorbeeld niet verbazen 

dat vanwege de contextafhankelijkheid van deze studie er in een andere context voor 

Toekomstig onderzoek moet zich niet richten 

op de vraag of topsport maatschappelijke 

impact heeft, maar vooral op de vraag onder 

welke omstandigheden en condities die impact 

tot stand komt en wat de aard van die impact is. 

De op perceptie gebaseerde data in deze studie 

is in geen geval bewijs van de ware impact van 

topsport. We moeten dan ook waakzaam zijn 

dat de weinig kritische mening van de bevolking 

er niet voor zorgt dat de schadelijke effecten 

van de topsportcontext niet worden aangepakt. 
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bepaalde maatschappelijke uitkomsten tegengestelde bevindingen naar voren komen. Voor 

de toekomstige onderzoeksagenda betekent dit dat het onderzoek niet zozeer gericht moet 

worden op de vraag of topsport maatschappelijke impact heeft, maar vooral op de vraag 

onder welke omstandigheden en condities die impact tot stand komt en wat de aard van die 

impact is.  

 

Topsportsucces is deels maakbaar door sterk strategisch beleid en het kwaliteitsvol 

omkaderen van atleten. Ondanks dat overheden meer zouden kunnen doen om de 

topsportcontext als ‘middel’ te gebruiken om een positieve impact op te wekken; de 

uiteindelijke effecten van topsport zijn moeilijk te voorspellen en te manipuleren. België moet 

dus geen wereldkampioen voetbal worden om een positieve impact mogelijk te maken.  
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