
De zevende editie van de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen (AMMS) is in 2020
uitgevoerd. De monitor is uitgevoerd door Lexnova Marktonderzoek, in opdracht van
NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en
de KVLO. Het onderzoek is uitgevoerd onder werkgevers in de branche en onder
afgestudeerden van mbo- en hbo-opleidingen sport en bewegen. B� het
werkgeversonderzoek hebben ruim 2.000 werkgevers deelgenomen. Aan het alumni-
onderzoek namen b�na 1.200 mbo- en hbo-gediplomeerden deel.

Gediplomeerden z�n in een eerste ronde van maart tot en met mei uitgenodigd om deel te
nemen aan het alumni-onderzoek of in de tweede ronde van september en oktober 2020. De
werkgevers z�n bevraagd in september en oktober 2020 (voor de tweede golf van het
coronavirus en de strenge lockdown van december). In deze t�d heerste er veel onzekerheid
over de impact die huidige en toekomstige maatregelen hadden op de samenleving en
levensvatbaarheid van organisaties. Voor de tweede lockdown in december leek de invloed
nog beperkt.

In deze publiekssamenvatting worden de kernresultaten van het onderzoek gepresenteerd.
Het gehele rapport is te vinden via www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl 

Het merendeel van de mbo- en hbo-alumni heeft enige t�d na het afstuderen werk. Zo bl�kt dat
88% van de mbo- en hbo-gediplomeerden uit 2018/2019 in 2020 een baan heeft. Het gaat
daarb� vaker om een sportbaan dan om ander werk, net zoals in vorige monitors. B� mbo-
gediplomeerden gaat het om 58% gediplomeerden die actief z�n op de sportarbeidsmarkt en b�
hbo-gediplomeerden om 69%. De kwaliteit van afgestudeerde sport- en bewegen professionals
wordt bl�kbaar breed in de arbeidsmarkt erkend en gewaardeerd.

Van de starters op de sportarbeidsmarkt vindt een iets groter deel werk in de sporteigen sectoren
dan enkele jaren geleden. Met name het aandeel gediplomeerde mbo-ers dat werkt in een
sportbaan neemt toe. Recent afgestudeerden oriënteren zich ook nadrukkel�ker op een sportbaan
en op de sportsector, dan z� die langer geleden z�n afgestudeerd

De behoefte om direct een vervolgstudie te beginnen l�kt iets af te nemen. Er is een duidel�ke
doorgroeiwens b� (recent) afgestudeerden. Wat betreft mbo-alumni heeft 47% zeker de wens om
door te groeien binnen de sport- en bewegensector. Voor hbo-alumni heeft 51% zeker de wens
om door te groeien. In vergel�king met voorgaande metingen kiezen mbo- en hbo-
gediplomeerden minder vaak voor een vervolgopleiding, maar komen direct beschikbaar op de
arbeidsmarkt. Zo kiest 44% van de mbo-gediplomeerden voor een vervolgopleiding, in de vorige
monitor van 2018 was dit 65%. B� hbo-gediplomeerden gaat dit om 15% en 27%. Van de
kleinere groep mbo-ers die wel doorstudeert kiest een groter deel voor een vervolgopleiding
buiten de sport. Dat er in de afgelopen jaren meer werk beschikbaar is gekomen in de sport is een
mogel�ke verklaring voor de afname van het aantal gediplomeerden dat een vervolgstudie is
gaan doen.
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Groot deel alumni vindt werk; omvang sportbaan neemt licht
af; verdere versnippering in banen



B� zowel de mbo- als de hbo-gediplomeerden zien we een lichte afname van de omvang van de
sportbanen. Gemiddeld hebben de sportgerelateerde banen van mbo-gediplomeerden uit
2018/2019 een omvang van 16 uur per baan (in de vorige meting was dit 19 uur per baan). Het
aantal uren werkzaam in sportgerelateerde baan/banen per persoon is gemiddeld 25 uur (gel�k
aan de vorige meting). Gemiddeld ging het b� hbo-gediplomeerden om 18 uren per
sportgerelateerde baan (was 24) en 30 (was 31) uren werkzaam in sportgerelateerde banen per
persoon.

Uit de AMMS bl�kt dat er een verdere versnippering is van het werk in meerdere banen. Net als in
de vorige monitor is er een grote groep afgestudeerden met meer dan één baan. In de vorige
monitor ging het b� mbo- en hbo-afgestudeerden om meer dan een derde van de groep. In deze
monitor heeft ongeveer een op de vier mbo-afgestudeerden (43%) meer dan een baan en b�na de
helft van de hbo-afgestudeerden (47%). De achtergrond van de afname van de baanomvang en
de verdere versnippering van het werk is onduidel�k en dient nader te worden onderzocht.

Sportgerelateerde werkgelegenheid gelijk verdeeld over
sport- en overige branches
Iets meer dan de helft (52%) van de werkgelegenheid ligt in de sportbranches, zoals in
sportverenigingen, fitnesscentra en de zwembranche. In de vorige monitor lag iets minder dan de
helft (46%) van de werkgelegenheid in de sportbranches. 48% van de werkgelegenheid bevindt
zich in de overige branches.

Binnen de sportbranches is de fitness de grootste werkgever als het gaat om sportbanen (20%
van de totale werkgelegenheid). Dit komt vooral door het relatief grote aandeel mbo-
gediplomeerden die werken in de fitness. Dit was ook zo in de vorige monitor. Binnen de andere
sectoren z�n onderw�s (25%) en gezondheidszorg en welz�n (23%) de grote werkgevers voor
sportgerelateerde werkgelegenheid voor mbo- en hbo-gediplomeerden.



Formatie sport- en bewegenfuncties gegroeid, verwachting:
verdere groei in komende vijf jaar
De groei van de formatie van sport- en bewegenfuncties is in de afgelopen twee jaar aanzienl�k
met 11%. Vorige editie was dit 3,5% over de voorafgaande twee jaar. In de sportbranches gaat
het de afgelopen twee jaar gemiddeld genomen om een groei van 10%, in de overige branches
om 14% groei.

Ondanks de huidige coronacrisis z�n werkgevers in 2020 wat betreft de omvang van de
personeelsformatie sport- en bewegen-functies positiever over de toekomst dan in 2018.
Werkgevers verwachten dat de sterke uitbreiding van de formatie de komende v�f jaar verder
doorzet en voorzien in deze periode een uitbreidingsvraag van 15%. Deze verwachte
uitbreidingsvraag is toegenomen ten opzichte van de vorige meting. De verwachte
vervangingsvraag is afgenomen. De totale verwachte vraag is 31%, ongeveer gel�k aan de vorige
editie (32%).

Vooral b� sportondernemingen (outdoor, toerisme en recreatie, fitness) en in de welz�nssector
nam de werkgelegenheid de laatste jaren toe. De groei in de overige sectoren w�st erop dat ook
buiten de sportbranche zelf de kwaliteit van gediplomeerde sport- en bewegen professionals
wordt erkend en gewaardeerd. Of dit na corona zo bl�ft is nog onduidel�k.

Dienstverbanden sportgerelateerde banen: aandeel vaste
contracten verschilt per segment
Binnen sommige segmenten van de sportbranches wordt voornamel�k gewerkt met vaste
contracten voor de sportgerelateerde dienstverbanden. B� de zwembranche (61%) en de
overheidsdiensten (59%) gaat het om meer dan de helft van de dienstverbanden zo bl�kt uit het
werkgeversonderzoek. En voor de fitness (41%) en sportbonden (38%) om ongeveer twee op de
v�f dienstverbanden. Binnen de sportverenigingen wordt het meest gewerkt met t�del�ke
contracten (23% vaste contracten). Binnen de overige branches gaat het – net als in de vorige
monitors – ook vaak om vaste contracten. Vooral binnen de gezondheidszorg (78%) en het
onderw�s (77%). In het toerisme en recreatie wordt relatief minder vaak met vaste contracten
gewerkt (27%).

Volgens de alumni werkt b� de sportgerelateerde banen minder dan de helft in vaste contracten.
Van de mbo-gediplomeerden van 2018/2019 heeft 42% een vast contract, van de hbo-
gediplomeerden 36%.

Over het geheel l�kt het aantal gediplomeerden in functies met een vast contract ten opzichte van
de vorige meting iets afgenomen en ook de omvang van het dienstverband, hoewel dit door een
iets veranderde methode niet geheel is vast te stellen. Opvallend is de afname van het aandeel
vaste contracten in het onderw�s. Werkgevers l�ken er meer voor te kiezen arbeidsrelaties flexibel
vorm te geven. Vooral functies b� sportverenigingen z�n klein in omvang en vaker op flexibele
basis. Deze resultaten onderstrepen de recente analyse van de Nederlandse Sportraad dat het
arbeidsmarktbeleid voor de sportbranche verbetering behoeft.

Baankenmerken zoals (beperkte) omvang van de functie en salarisniveau z�n in de sporteigen
segmenten vaak ongunstiger dan in de overige. Dit leidt ertoe dat een deel van de
gediplomeerden na enkele jaren toch op zoek gaat naar een baan in de overige sectoren
(onderw�s, buurtsportcoach, zorg & welz�n) of een niet-sportbaan.



Minder vacatures ingevuld; aansluitingsproblemen vooral
door baankenmerken, niet door opleiding
Het merendeel van de vacatures voor sport- en bewegen functies wordt vervuld (78%). 16% van
de werkgevers ervaart (zeer) grote knelpunten b� het invullen van sport- en bewegen functies
Wanneer vacatures niet ingevuld kunnen worden heeft dat voornamel�k te maken met de
baankenmerken (waarvan te kleine vacatures het grootste knelpunt vormt). Evenals b� de vorige
meting w�zen deze resultaten erop dat de opleidingen voor sport- en bewegen functies behoorl�k
goed aansluiten op de arbeidsmarktbehoeften.

Verbreding van de arbeidsmarkt zet door
De verbreding van de arbeidsmarkt van sport en bewegen l�kt nog steeds door te zetten. Voor de
toekomst voorzien de meeste werkgevers in de sporteigen branches een toenemend gebruik van
sport en bewegen voor gezondheid (preventie) (51%). Ook hebben, logischerw�s, veel werkgevers
deze editie te maken gehad met de effecten van de coronacrisis (48%) en (daarb� horend) een
terugloop van financiële middelen (38%).

Impact van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie voor
tweede lockdown nog beperkt
Het toekomstbeeld van de arbeidsmarktsituatie door de corona-crisis is voor 57% van de mbo-
gediplomeerden onveranderd. Voor hbo-gediplomeerden gaat dit om 53%. Ze beantwoordden de
vragen voor de tweede lockdown in december. Voor gediplomeerden van de leergang
vakbekwaamheid bewegingsonderw�s na de pabo is het toekomstbeeld van hun
arbeidsmarktsituatie het minst gew�zigd, voor 92% onveranderd. Een klein deel van de alumni is
somberder over hun arbeidsmarktperspectief (mbo 9%, hbo 15%).

Voor de meeste hbo-gediplomeerden geldt dat de grootste verandering was dat z� thuis werkten
door de effecten van de coronacrisis (58%). De mbo-gediplomeerden waren door de coronacrisis
naar huis gestuurd met volledige of gedeeltel�ke doorbetaling (22%), z� werkten thuis (19%) of
werkten minder uren vanwege het stilvallen van activiteiten (18%). Van zowel de mbo- als hbo-
gediplomeerden geeft ongeveer een v�fde aan dat hun arbeidsmarktsituatie ongew�zigd was
(mbo 22%, hbo 18%).

Meer dan de helft van de gediplomeerden heeft ondanks de coronacrisis geen veranderd
toekomstbeeld. Hierb� is van belang, dat een aanzienl�k deel van de gediplomeerden werk vindt
in de niet-sportbranche, zoals onderw�s, zorg en welz�n of recreatie. Deze sectoren z�n voor een
deel minder hard geraakt door de coronamaatregelen (de zorg kreeg juist te maken met tekorten).
Gediplomeerden die wel in de sportbranche werken verwachten mogel�k dat mensen het sporten
en bewegen weer zullen oppakken wanneer de coronamaatregelen worden opgeheven. In de
zomerperiode trok de sector immers ook weer aan en ook nam de vraag naar individuele
begeleiding toe.
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De meeste werkgevers geven in september 2020 op de vraag naar de impact van de coronacrisis
aan dat ze hun onderneming (vanwege de eerste lockdown, t�del�k) verplicht hebben moeten
sluiten door de maatregelen (56%), z� een verminderde omzet hadden (54%) en een aanvraag
steunpakket hebben gedaan b� de r�ksoverheid en/of steun gezocht b� de gemeente (46%).
Werkgevers hebben te maken gehad met de negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis,
maar waren (in september 2020) nog relatief positief over de toekomst. De meeste werkgevers
verwachtten in september, voor de tweede golf en de strenge lockdown van december, zeker dat
hun organisatie de coronacrisis gaat overleven (66%), 26% acht dit waarsch�nl�k. Door minder
dan 2% wordt verwacht van niet (waarsch�nl�k of zeker). 7% kan dit (nog) niet inschatten. Van
de ondervraagde werkgevers zet 15% minder zzp’ers en/of uitzendkrachten in en 5% heeft
personeel moeten ontslaan.

Wat de uiteindel�ke gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt zullen z�n is op basis van
dit onderzoek nog niet goed te zeggen. Het besef van het belang van sport en bewegen voor de
gezondheid l�kt door de coronabeperkingen vergroot. Na een jaar crisis kan de vraag naar sport-
en beweegactiviteiten weer aantrekken of juist (t�del�k) groot z�n (er z�n b�voorbeeld
wachtl�sten voor zwemles). Tegel�kert�d is duidel�k dat veel organisaties door de crisis financieel
veel te l�den hebben gehad en waarsch�nl�k minder armslag hebben om personeel in dienst te
houden. B� een klein deel van de organisaties is het personeelsbestand in het najaar van 2020 al
wat ingekrompen.


