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Geachte mevrouw Berg,
Met genoegen bieden wij u hierbij de eindevaluatie aan van het
Onderzoeksprogramma Sport 201 3-2016. Op verzoek van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we die eindevaluatie nu uitgevoerd zodat
de resultaten ervan kunnen worden meegenomen in de beleidsdoorlichting Sport en
in de ontwikkeling van een nieuw Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Een
consequentie hiervan is dat de evaluatie is uitgevoerd op een moment dat de meeste
projecten binnen het programma nog niet (volledig) zijn afgerond. De eindevaluatie
geeft daarom een goede stand van zaken van de resultaten van het programma.
Maar ook in de komende periode zullen nog veel resultaten beschikbaar komen en
gedeeld worden.
Het Onderzoeksprogramma Sport is op uw verzoek gezamenlijk ontwikkeld,
medegefinancierd en uitgevoerd door NWO-SGW (voorheen NWO/G), NWO-TTW
(voorheen NWO/STW) en ZonMw. Dit in samenwerking met de Stichting lnnovatie
Alliantie (SlA). Het programma is begeleid door de stuurgroep onder leiding van
mevrouw Cathy van Beek en de heer Bas van de Goor en op deelprogrammaniveau
door drie programma commissies waarin praktijk, beleid en wetenschap
vertegenwoordígd waren. ln deze brief volgt een reflectie van de stuurgroep en de
samenwerkingspartners op de eindevaluatie. ln de bijlagen vindt u het door Bureau
Bartels opgestelde eindrapport (bijlage 1), een samenvatting van de belangrijkste
conclusies en aanbevelingen (bijlage 2) en een beknopte toelichting op het
Onderzoeksprogramma Sport en de uitgevoerde evaluatie (bijlage 3).

Reactie stuurgroep
De stuurgroep van het Onderzoeksprogramma Sport staat onder leiding van
mevrouw Cathy van Beek en de heer Bas van de Goor, en bestaat uit
vertegenwoordigers van VWS, NOC*NSF en de samenwerkende organisaties
NWO, SIA en ZonMw, en Kenniscentrum Sport. De stuurgroep heeft gedurende de
looptijd van het Onderzoeksprogramma Sport de uitvoering van het programma
begeleid. De stuurgroep was verantwoordelijk voor de beoordelingsprocedure, de
uitvoering van het programma en trad op als ambassadeur van het programma .
De stuurgroep spreekt haar waardering uit over de evaluatie en onderschrijft de
bevindingen en aanbevelingen. Hoewel de eindevaluatie is uitgevoerd op een
moment dat de meeste projecten nog niet zijn afgerond, geeft het rapport goed
inzicht in de mate waarin het programma heeft gewerkt aan het realiseren van de
belangrijkste doelstell ingen.
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Ook geeft het rapport goed inzicht in de mate waarin binnen projecten is gewerkt aan
voor de praktijk bruikbare kennis en welke activiteiten gericht op kennisverspreiding
en implementatie zijn uitgevoerd en nog zijn voorzien.
Met Bureau Bartels vindt de stuurgroep dat de meest aansprekende resultaten van
het programma en de projecten de komende tijd extra aandacht verdienen in
afrondende activiteiten vanuit het programma. De projecten dienen zichtbaar
gemaakt te worden en waar nodig vanuit het nieuwe Onderzoeksprogramma Sport
en Bewegen verder te worden ondersteund. Verder vindt de stuurgroep het van
belang dat de leerervaringen van het huidige programma worden gebundeld en
meegenomen in de uitvoering van nieuwe onderzoeksprogramma's op het terrein
van sport en bewegen. Het gaat hierbij om leerervaringen op het terrein van het
bevorderen van samenwerking, het bevorderen van onderzoek en het beter
afstemmen van onderzoeksvragen met het maatschappelijke veld. Ook zijn de
leerervaringen in de wijze waarop projecten (op thema's als kennisverspreiding,
implementatie en valorisatie) zijn begeleid vanuit de verschillende organisaties en
pijlers van belang. De stuurgroep daagt NWO, SIA en ZonMw uit om op deze
onderwerpen te blijven leren, innoveren en te verbeteren.

Aanvullend op de aanbevelingen van Bureau Bartels geeft de stuurgroep nog aan
dat ze het onderwijs als belangrijk verspreidings- en implementatiekanaal van
ontwikkelde kennis en innovaties nog wat onderbelicht vindt in het rapport en in de
activiteiten die zijn en worden ingezet vanuit de 25 projecten. Ze adviseert NWO, SIA
en ZonMw om de projecten op dit terrein te blijven prikkelen, stimuleren en
ondersteunen.

Gezamenlijke reactie van de samenwerkingspartners
Volgens de besturen van NWO-SGW, NWO-TTW en ZonMw heeft het
onderzoeksprogramma een uniek fundament gerealiseerd voor multidisciplinair
wetenschappelijk sportonderzoek. Het programma was in 2013 het eerste
multidisciplinaire programma waarin de krachten vanuit NWO en ZonMw met die van
SIA-Raak zijn gebundeld ter ontwikkeling van één gezamenlijk programma. Zij
onderschrijven de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die zijn opgenomen in
het evaluatierapport.
De aanbevelingen met betrekking tot het bevorderen van praktijkgericht onderzoek,
het ondersteunen van vraagarticulatie, het stimuleren van samenwerking, het
bevorderen van kennisverspreiding en implementatie en de begeleiding/monitoring
van projecten, zijn relevant voor meerdere programmaclusters en programma's van
de samenwerkende partners. Ze nemen de aanbeveling om op deze onderuverpen te
blijven leren, innoveren en verbeteren dan ook graag ter harte.

NWO-SGW
Het bestuur van NWO-SGW heeft kennis genomen van het evaluatierapport en de
reflectie hierop van de stuurgroep van het Onderzoeksprogramma Sport. Zij is
erkentelijk voor de evaluatie en aanbevelingen van Bureau Bartels.
Uit de evaluatie blijkt dat alle onderzoeksprojecten succesvol zijn verlopen en tot
belangwekkende wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten hebben geleid,
en bovendien op een tevreden reactie van de maatschappelijke partners kunnen
rekenen. Daarmee is wat betreft het bestuur een waardevolle basis gelegd voor de
ontwikkeling van een toekomstig onderzoeksprogramma over sport. De
aanbevelingen van Bureau Bartels zijn daarbijzeer nuttig.

NWO-TTW
Het NWO-TTW bestuur is blijom zien dat door het Onderzoeksprogramma Sport
onderzoekers ook de weg hebben gevonden naar de reguliere
financieringsinstrumenten van TTW zoals het Open Technologie Programma,
Demonstrator en Perspectief.
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Het Onderzoeksprogramma Sport heeft volgens het bestuur van ZonMw een
positieve bijdrage geleverd aan het versterken van het wetenschappelijke onderzoek
op het terrein van sport en bewegen en kennis en innovaties opgeleverd die relevant
zijn voor de praktijk. Het bestuur van ZonMw erkent ook dat het werk hierin nog niet

af is.
Om de kwaliteit en de maatschappelijke impact van het onderzoek op het terrein van
sport en bewegen duurzaam verder te versterken zijn ook de komende jaren
investeringen in sportonderzoek nodig. Het bestuur van ZonMw is dan ook verheugd
dat inmiddels een nieuw programma onderzoek sport en bewegen van start is
gegaan. Veel van de aanbevelingen van Bureau Bartels hebben in dit nieuwe
programma al een goede plek gekregen. Belangrijk in het nieuwe programma is dat
verschillende financiers van sportonderzoek in dit programma de krachten bundelen
waardoor de massa en de mogelijkheden voor sportonderzoek worden vergroot.
Nadere focus voor de uitvoering van dit programma is verkregen vanuit de Nationale
Kennisagenda Sport en Bewegen, en de NWA-route Sport en Bewegen, díe ter
voorbereiding op het nieuwe programma i.s.m. kennisinstellingen en de sportpraktijk
zijn ontwikkeld.

Afronding van het programma
Nog niet alle projecten binnen het Onderzoeksprogramma Sport zijn afgerond en de
komende periode komen nog veel resultaten beschikbaar. Daarom zullen
samenwerkingspartners'NWO en ZonMw'- samen met de overige
programmapartners - ook de komende periode nog veel aandacht besteden aan de
communicatie van de opbrengsten en aan het bevorderen van kennisverspreiding en
-gebruik. De laatste eindverslagen worden ven¡racht in de zomer van 2018, waarna
het programma ook financieel-administratief kan worden afgerond. De nog lopende
projecten blijven we monitoren, en in 2018 volgt nog een kennisproduct als afrondíng
van het programma.
NWO en ZonMw hopen u met deze brief en het bijgevoegde evaluatierapport
voldoende te hebben geïnformeerd over het Onderzoeksprogramma Sport. Uiteraard
zijn wij graag bereid met u in gesprek te gaan over de aanbevelingen, de invulling
hiervan en de verbindingen met uw beleidsactiviteiten.
We zien uw reactie op deze brief graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mede namens onze samenwerkingspartners NWO-SGW en NWO-TTW,

\
prof. dr. Je
voorzitter

eurts

Henk J. Smid
secretaris
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Rapport Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport
Belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de eindevaluatie van het
Onderzoeksprogram ma Sport

Toelichting op het Onderzoeksprogramma Sport en de eindevaluatie

kopie:

NWO:de heer prof. dr. C.C.A.M. Gielen
SIA: de heer drs. R.H. Slotman
MffS:de heer mr. Drs. E. van der Heide
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