
De SROI 2022 volgt drie jaar na de eerste SROI-studie in Nederland. Behalve het gebruik van nieuwe data zijn er in de afgelopen jaren ook nieuwe inzichten opgedaan, die leiden tot een verfijning van de reken-
methodiek. De belangrijkste staan hieronder. In paragraaf 5.1 van het SROI-rapport worden de aanpassingen ten opzichte van de vorige editie en hun impact toegelicht.
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De Social Return On Investment (SROI) is een manier om het maatschappelijk
rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken. Een SROI
boven de 1 betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, dus dat de
investeringen maatschappelijke meerwaarde opleveren. 

De SROI van sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,70. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,70x zo hoog als de kosten en er is sprake van maatschappelijke meerwaarde. Uit eerder 
onderzoek volgt de waarde van sport en bewegen per individu, in een ruime bandbreedte. Rekenend met de laagste geschatte waarde wordt de SROI 1,82, met de hoogste waarde wordt deze 3,58.

Kosten
Opbrengsten

(in mln €)

(in mln €)

Publieke kosten (bijdragen Rijksoverheid en gemeenten) 

Private kosten (sponsoring, uitgaven aan contributies, sportartikelen etc.)

Vrijwilligerswerk 

Sociaal 
- Criminaliteit 
- Leerprestaties
- Schooluitval
- Sociaal kapitaal
- Plezier

VrijwilligerswerkArbeid 
- Ziekteverzuim
- Productiviteit

Gezondheid 
- Levensverwachting
- Kwaliteit van leven
- Zorgkosten
- Blessures

2.473

17.645

4.453

2.643

3.617 2.6431.926+PM*  

SROI 2019 vs. SROI 2022 

1.82 3.58

2.70

SROI 2019: 
2,51

SROI 2022: 
2,70

In de SROI 2022 zitten een 
schatting van de gemeentelijke 
kosten op andere begrotings-
posten dan sport (openbare 
ruimte, sociaal domein e.d.) en 
van de kosten voor bewegings-
onderwijs.

‘Beweegkosten’ 
inbegrepen 

De SROI bevat een berekening 
van de uitgaven aan commer-
ciële sportaanbieders (fitness, 
yogascholen, hippische sport 
e.d.). Dat valt hoger uit dan 
de expert schatting die vorige 
keer is toegepast. 

Commercieel spor-
ten 

Ook als een individu niet vol-
doet aan de beweegrichtlijnen 
levert elke extra beweegminuut 
een zekere gezondheidswinst 
op. Dat hebben we nu proporti-
oneel meegerekend.

Opbrengsten bij 
<150 min. bewegen 

De maatschappelijke kosten 
voor vrijwilligers (opgeofferde 
tijd) en de waarde die ze eruit 
halen zijn gelijk. Daarom ont-
braken die in de vorige studie. 
Ditmaal zijn ze wel meegeno-
men, omdat ze de balans van 
de SROI beïnvloeden.

Vrijwilligerswerk

De SROI 2022 rekent standaard 
met de gemiddelde waarden 
van sport en bewegen uit 
onderzoek van Ecorys. In 2019 
was de onderkant van de band-
breedte (i.p.v. het gemiddelde) 
genomen.

Gemiddelde waarde 
opbrengsten

 * De effecten ‘Sociaal kapitaal’,    
   ‘Schooluitval’ en ‘Plezier’ zijn    
   niet in geldtermen gewaardeerd.
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