Socio-economische
impactstudie
georganiseerde sport

Scope van de studie
De Vlaamse Sportfederatie heeft Deloitte gevraagd om hen te assisteren om de rol van georganiseerd
sporten in de economie en bredere maatschappij te belichten
S I T U A T IE
De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor de Vlaamse
sportfederaties en sportclubs. Het …
• Versterkt de werking en het aanbod van sportfederaties en –
clubs
• Vertrekt vanuit de noden van de sportfederaties en –clubs om
zo een
op-maat-gemaakte oplossing aan te bieden
• Vertegenwoordigt de sportfederaties en –clubs in dialoog met
andere actoren in het Vlaams sportlandschap

Sportfederaties en –clubs krijgen te maken met een stijgende druk
op de financiering en werking door:
• Structurele stijging van aantal sporters en (gekwalificeerde)
trainers
• Beleidsvraag naar meer professionalisering met jaarlijks
dalende middelen

V E R Z O EK

De Vlaamse Sportfederatie heeft Deloitte gevraagd om hen te
assisteren om de rol van georganiseerd sporten in de economie en
maatschappij te belichten, via:

• Berekening van de economische impact van georganiseerd
sporten op de maatschappij
• Analyse van de impact van georganiseerd sporten op
gezondheid en welzijn

• Bekijken welke rol de overheid en bedrijven kunnen
spelen voor het stimuleren en promoten van
georganiseerd sporten
• De omvang van deze studie betreft alle leden van de
Vlaamse Sportfederatie en zal dus een volledig beeld
vormen van de georganiseerde sport in Vlaanderen

• Blijvende wettelijke onduidelijkheden rond verenigingswerk
© 2021Deloitte
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Introductie
Georganiseerd sporten is het niet-professioneel beoefenen van een sport, gepland of structureel, in een
sportclub die lid is van een erkende sportfederatie
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V L A A M S S P O R T B E L E ID

T R E N DS

•

Meer inwoners van Vlaanderen in beweging te krijgen

•

15% stijging van aantal sporters over 5 jaar

•

Meer bewegen van alle inwoners in Vlaanderen

•

•

Meer professionalisering van het georganiseerd sporten

•

Structureel levenslang bewegen in een sportvriendelijke
omgeving of in zeer toegankelijke en kwaliteitsvolle
sportinfrastructuur

21% stijging van aantal trainers over 5 jaar én
stijging
kwalificatiegraad van 40% naar 45%

•

Stijgende complexiteit van administratieve lasten
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Het economische kader van georganiseerd sporten
Slechts 164 miljoen van de Vlaamse begroting gaat naar Sport, waarvan een beperkt en reëel dalend deel per unieke
sporter rechtstreeks bij de sportfederaties en –clubs terechtkomt
Begroting 2021 beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media* (€, m)
1.250

In 2019 ontvingen de sportfederaties en –clubs €26,7
miljoen aan subsidies
van Sport Vlaanderen
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*: Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media omvat ca. 2,4% van Vlaamse begroting
**: Gecorrigeerd met inflatie (ca. 1.9%) t.o.v. 2016
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Methodologie economische impact
Wij hebben de economische impact volgens een, door het Federaal Planbureau goedgekeurd, inputoutput model bepaald, die de totale impact opsplitst in een directe, indirecte en geïnduceerde
component
01/Directe output
Geld dat gespendeerd wordt in de economie door de aanwezigheid van de
VSF, erkende sportfederaties en hun geassocieerde sportclubs
Georganiseerd sporten*
“Direct”

02/Indirecte output
Geld dat gespendeerd wordt in de economie door de partners en
leveranciers in de waardeketen, gerelateerd aan het bestaan van het
georganiseerd sporten

Breder ecosysteem
“Indirect”

03/Geïnduceerde output

Totale Impact
“Geïnduceerd”

Geld dat gespendeerd wordt in de economie door de stijging van het
gezinsinkomen van zowel werknemers van de federaties en clubs, alsook alle
partners en leveranciers in de waardeketen

*: Directe impact van georganiseerd sporten wordt bepaald via het dataverzoek naar sportfederaties en sportclubs
© 2021 Deloitte
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Economische output
De 1,43 miljoen actieve sporters genereren een jaarlijkse (lokale) economische output voor de georganiseerde
sport van 2 miljard euro, of een totale (lokale) economische impact van €1.410 bijdrage per unieke sporter
Economische output (€, m)
39
8

Direct X
2,46**

Elke euro uitgegeven aan
georganiseerd sporten genereert
€2,46 aan economische output in
Vlaanderen

€821m: directe impact gegenereerd door sportfederaties en –clubs op basis van extrapolatie
dataset 2019
* 821 x 1,973 = 1.620 (= 821 + 799)
** 821 x 2,457 = 2.018 (=821 + 799 + 398)
© 2021
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Tewerkstelling
De georganiseerde sport in Vlaanderen zorgt voor een totale tewerkstelling van 6.448 VTE in de volledige
waardeketen, naast meer dan 300.000 enthousiaste vrijwilligers

Tewerkstelling (VTE)
Direct X
2,06**

953

6 448

Geïnduceerd

Totaal

2 369

Het aantal VTE is een onderschatting van
het absoluut aantal mensen die (deeltijds)
actief of tewerkgesteld zijn in de sector

3.127: directe tewerkstelling gegenereerd door sportfederaties en –clubs op basis van extrapolatie
dataset
* 3.127 x 1,757 = 5.496 (= 3.127 + 2.369)
** 3.127 x 2,062 = 6.448 (=3.127 + 2.369 + 953) – Afwijkingen zijn ten gevolge van afronding
© 2021
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Gezondheid en welzijn in Vlaanderen
Om het stijgend aantal inwoners met een chronische aandoening en geassocieerde gezondheidskost te
beperken, is voldoende fysieke activiteit één van de belangrijkste preventieve methoden
CHRONISCHEAANDOENINGEN

FYSIEKEACTIVITEIT

Evolutie prevalentie chronische
aandoeningen en multimorbiditeit (%)
30
20

21

+34%
15
2001

+101%

8

2018

0
Prevalentie chronische
aandoeningen

•

Volwassenen &
senioren:
150 min per
week

28

10

•

WHO richtlijnen (minimaal)

2018
Prevalentie
multimorbiditeit

Uitgaven gezondheidszorg 7x hoger
indien chronische aandoening
40% van uitgaven gezondheidszorg
door chronische aandoeningen

© 2021Deloitte

1997

Voldoende

GEZONDHEIDSBELEI
D

Speerpunten Vlaams en federaal beleid
Jeugd:

•

Focus op lichamelijke gezondheid,
welbevinden, veerkracht,
participatie en zingeving van het
individu

•

Voorkomen chronische
aandoeningen, fysieke
inactiviteit, ongezonde
voedingspatronen of tabaksgebruik

•

Inzetten op preventief
gezondheidsbeleid om het aantal
gezonde levensjaren te laten toenemen

60 min per dag

37%
63%

Onvoldoende

Gebrek aan fysieke activiteit is 1 van de 4
grootste gezondheidsrisico’s, naast roken,
hoge alcoholconsumptie en slecht dieet

2,2% van uitgaven gezondheidszorg gaat
naar preventie, wat lager is dan het
EU gemiddelde van 2,7%
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Impact op gezondheid en welzijn

Georganiseerd sporten is een structurele oplossing om mensen voldoende te laten bewegen met gunstige effecten op
sociaal welzijn en andere aspecten

Fysiek
welzijn

© 2021Deloitte

Mentaal
welzijn

Sociaal
welzijn

Andere
aspecten
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Zoom-in: Fysiek welzijn

F I T H E ID

•

Hogere fysieke fitheid (uithouding,
kracht)

GEZONDERLEVEN
•

Tot 30% reductie op fysieke
chronische aandoeningen
(cardiovasculaire aandoeningen of
kanker)

•

Langer leven zonder fysieke
ongemakken

LANGERLEVE N
•

Tot 30% minder kans om (vroegtijdig) te
sterven

B L E S S U R ES
•
© 2021Deloitte

Tot 30% verhoogd risico op
blessures, afhankelijk van de
Vlaamse Sportfederatie
beoefende sport
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Zoom-in: Mentaal welzijn

M E N T A L E W E E R B A A R H E ID
•

Verhoogd zelfvertrouwen en
lichaamsbeeld

ZELFONTPLOOIING
•

Ervaringen van vreugde, plezier,
respect en aanvaarding

GEZONDERLEVEN
•

Tot 30% reductie op mentale
chronische aandoeningen
(depressies, chronische
vermoeidheid, dementie)

•

Lager risico op negatieve
gemoedstoestand

LANGERLEVE N
•

© 2021Deloitte

Tot 30% minder kans om (vroegtijdig) te
sterven
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Zoom-in: Sociaal welzijn

PA R T I C I PAT I E
•

Verhoogde participatie bij doelgroepen
(G-sporters, kansengroepen mensen met
een migratieachtergrond, etc.)

S O C I A L E I N T E G R A T IE
•

Verhoogde sociale integratie door
gevoel van samenhorigheid en
maatschappelijke aanvaarding

SOCIALECOHESIE
•

© 2021Deloitte

Verhoogde sociale cohesie t.g.v. sterk
groepsgevoel, extra-sportieve
activiteitenof persoonlijke hulp door
clubleden
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Zoom-in: Andere aspecten

H O U V A ST

•

Biedt een kader en structuur

S T R U C T U R E EL
•

Verhoogt kans op repetitief sporten

M O T I VAT I E
•

Verhoogt motivatie voor sportparticipatie

B EG E L E I D I N G
•

Voorziet begeleiding, o.a. ter preventie van
blessures

GECONTROLEERD

•

© 2021Deloitte

Creëert een gecontroleerde omgevingwaarin
het individu begeleid wordt
Vlaamse Sportfederatie
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Impact op gezondheid en
welzijn
De sociale return (SROI) van georganiseerd sporten in Vlaanderen wordt geschat op €1,5 tot €2,0 miljard op
basis van
vergelijkbare studies in buurlanden
SROISTUDIESINBUURLANDEN

SROI: 2,51
Nederlan
d

Opbrengsten

Kosten
•
•
•
•

Contributies, entree,
lidgelden
Overheidsbestedingen
Sportbenodigdheden
Sponsoring

•

•
•

Kenniscentrum Sport Nederland

Hogere levenskwaliteit,
lagere zorgkosten, meer
blessures
Verminderd ziekteverzuim
en hogere productiviteit
Sociale opbrengsten
(niet gekwantificeerd)

SROI: 1,84-1,98
Engeland

Opbrengsten

Kosten
•

•
•

Private uitgaven door
sporters (lidgeld,
sportbenodigdheden)
Vrijwilligerswerk
Publieke uitgaven

•
•
•
•

Elke euro uitgegeven aan
georganiseerd sporten genereert
€1,8 - €2,5 aan sociale return in
Vlaanderen

Hogere levenskwaliteit
Lagere ziektekosten
Verhoging sociaal
kapitaal (vrijwilligers)
Verlaging in misdrijven

Sport Industry Research Centre,
Sheffield University
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Conclusies
Om deze sector te versterken, te zorgen dat meer mensen hun weg vinden naar de georganiseerde sport en
de positieve effecten op economie, gezondheid en welzijn te capteren, kunnen de overheid en bedrijven een
belangrijke rol spelen

ECONOMISCHE IMPACT
• Slechts €164 miljoen van de Vlaamse
overheid gaat naar sport, waarbij
financieringsmiddelen dalen voor
sportfederaties en –clubs.
• De economische output van het
georganiseerd sporten in 2019 wordt
geschat op €2,0 miljard.
• Op vlak van tewerkstelling zorgde de
georganiseerde sport in 2019 voor
6.448 voltijdse equivalenten.

• De economische output en tewerkstelling
heeft een sterk lokaal karakter door de
lokale verankering van de sportclubs

© 2021Deloitte

IMPACT OP GEZONDHEID EN WELZIJN
• Biedt aanzienlijke voordelen op fysiek,
mentaal en sociaal welzijn, die niet
opwegen tegen de weinige nadelen
• Elke €1 die uitgegeven wordt aan
georganiseerd sporten in Vlaanderen heeft
een bijkomende sociale return tussen de
€1,8 en €2,5, wat zich vertaalt naar een
sociale return van €1,5 tot
€2,0 miljard.

ROL OVERHEID EN BEDRIJVEN
• Inzetten op (preventie)
campagnes, en aanwenden van
publieke middelen ter
ondersteuning van de sector
• Faciliteren van doorstroming privaat geld
naar de georganiseerde sport via juiste
maatregelen en financiële incentives,
aangezien privaat geld een heel
belangrijke motor is van deze sector
• Financiële voordelen kunnen deels
beschouwd worden als investering in het
welzijn van de bevolking en de
gezondheidszorg op de lange termijn

Vlaamse Sportfederatie

21

