
 

 
 
 
 

 

  

Preventie en Zorg 
Wassenaarseweg 56 
Postbus 2215 
2301 CE  Leiden 
 
www.tno.nl 
 
T +31 88 866 90 00 
F +31 88 866 06 10 
info-zorg@tno.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNO-rapport 
 
KvL/GB/2010.076 

Olympisch TNO 

 

Datum 23 november 2010 
  
Auteur(s) Janine Stubbe 

Nico van Meeteren 
 
Aantal pagina's 13 (incl. bijlagen) 
Aantal bijlagen 2 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van TNO. 

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en 
opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de 
betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. 

Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan. 
 
 
© 2010 TNO 
 
 
 



 

 

  

TNO-rapport | KvL/GB/2010.076  2 / 8

Inhoudsopgave 

1 Inleiding .......................................................................................................................... 3 
1.1 Kader Olympisch TNO.................................................................................................... 3 

2 Olympisch TNO ............................................................................................................. 4 
2.1 Inleiding........................................................................................................................... 4 
2.2 Thema’s TNO .................................................................................................................. 4 
2.3 Conclusie ......................................................................................................................... 7 

3 Referenties ...................................................................................................................... 8 
 
Bijlage(n) 
A Thema’s Olympisch Plan 2028 
B Thema’s kabinetsbesluit 
 
 
 
 



 

 

  

TNO-rapport | KvL/GB/2010.076  3 / 8

1 Inleiding 

1.1 Kader Olympisch TNO 

Het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken vergt leiderschap, ambitie, 
samenwerking en kennisintegratie vanuit verschillende disciplines op grond van een 
gezamenlijk gedragen toekomstperspectief. Dergelijk lonkend toekomstperspectief is in 
Nederland voorhanden sinds kabinet en NOC*NSF het voornemen hebben in 2016 een 
bid uit te brengen voor het gastheerschap van de Olympische Spelen in 2028 (OS2028).  
 
TNO wil in dit geheel een rol vervullen vanuit haar missie: kennis en kunde genereren 
ten behoeve van het duurzame welzijn van de samenleving: een vitale bevolking met 
een gezonde leefstijl in een vitale context (TNO, Innoveren met Impact, 2010).  
 
Onderhavig document schetst de complementariteit van de ambities van kabinet en 
NOC*NSF enerzijds en TNO anderzijds en werkt de programmatische kennis- en 
kunderol van TNO uit op hoofdlijnen. TNO beoogt hiermee Nederland, met name de 
overheid en de sportsector aangevoerd door NOC*NSF, te overtuigen om samen de 
competitie aan te gaan met de andere kandidaat-steden voor 2028. 
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2 Olympisch TNO 

2.1 Inleiding 

Het OP 2028 richt zich op het realiseren van een Olympisch sportklimaat in Nederland, 
dat in 2016 moet resulteren in een kansrijke kandidaatstelling voor de Olympische en 
Paralympische Spelen van 2028 (NOC*NSF, 2009). Het kabinet benoemde daarop de 
noodzakelijke ambities (Ministerie van VWS & Ministerie van OCW, 2009)1. De vijf 
Olympische ambities die het kabinet het meest waardevol en kansrijk acht voor de 
samenleving zijn: “Talentvol Nederland”, “Meedoen in Nederland”, “Vitaal 
Nederland”, “De kaart van Nederland” en “Nederland in beeld” (Ministerie van VWS & 
Ministerie van OCW, 2009). In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe TNO wil bijdragen 
aan die ambities. 

2.2 Thema’s TNO 

TNO richt zich de komende strategische periode (2011-2014) op zeven onderling nauw 
verbonden thema’s die elk een prominente plaats hebben in de nationale en Europese 
innovatieagenda (TNO, Innoveren met Impact, 2010), te weten: 
 
I. Gezond Leven: 
Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van ons persoonlijk welbevinden en 
de kwaliteit van onze samenleving. Welvaart heeft ons een langer en comfortabeler 
leven gebracht, maar heeft ook gezorgd voor uitval van mensen in het arbeidsproces, 
mensen die over- of verkeerd consumeren en jongeren die langs de lijn staan. TNO zet 
zich in voor een combinatie van technologische en sociale innovatie, zodat mensen 
gezonder meedoen in onze samenleving. 
 
II. Industriële Innovatie: 
De Nederlandse industrie is niet alleen onmisbaar voor de (kennis-)economie, maar ook 
voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke schaarstevraagstukken op 
gebieden als energie, veiligheid, zorg en mobiliteit. Dit vraagt technologische innovatie 
in de productieketen, innovatie van producten en processen in de industrie. TNO 
innoveert ook met een ketenoverstijgend perspectief, gericht op inbedding van 
industriële productie in de totale samenleving. 
 
III. Integrale Veiligheid: 
Veiligheid en ons gevoel van veiligheid zijn meer dan ooit onderhevig aan bedreigingen 
die voortkomen uit de verdeling van welvaart, botsende opvattingen en toenemende 
schaarste aan grondstoffen. Wereldwijd zetten defensie, hulpdiensten en industrie zich 
in om ons te beschermen tegen steeds minder eenduidige en zichtbare bedreigingen. 
TNO ondersteunt met technologische innovatie om dit werk slimmer, efficiënter en 
beter beschermd te doen. 
 

                                                        
1 De bijlagen geven een uitgebreide beschrijving van het OP 2028 en het kabinetsbesluit, incluis ambities en 
prioriteiten. 
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IV. Energie: 
Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en 
opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig, steeds moeilijker te 
winnen, en CO2-uitstoot zorgt voor milieuproblemen. TNO zet in op technologische 
innovatie voor energiebeschikbaarheid, waarbij het gaat om energiebesparing, 
energieopslag, efficiëntere exploratie van bestaande bronnen en innovatie om duurzame 
energiebronnen rendabel te maken. 
 
V. Mobiliteit: 
Welvaart en verstedelijking stellen hogere eisen aan mobiliteit: het moet veiliger, 
sneller en schoner. Maar mobiliteit is bij uitstek een onderwerp van technologie en 
menselijk gedrag. Daarom richt TNO zich, samen met overheden en bedrijven, zowel 
op technologische innovatie als op beïnvloeding van menselijk gedrag. Betere 
infrastructuur, lagere brandstofverbruik en lagere emissies moeten dan ook hand-in-
hand gaan met betrouwbare verkeersinformatiesystemen en herinrichting van 
mobiliteitspatronen. 
 
VI. Gebouwde omgeving: 
De leefomgeving in steden wordt bepaald door het samenspel van inrichting, 
bebouwing en infrastructuur. Overheid, onderzoekers en industrie werken daarbij samen 
om de veranderende bevolkingsopbouw en eisen ten aanzien van gezondheid en 
comfort te accommoderen. Binnen de sector zullen bedrijven zich moeten aanpassen 
aan nieuwe vragen en duurzaamheideisen. Innovatie van TNO richt zich daarbij zowel 
op het slimmer (her-)inrichten van gebieden, het toepassen van technieken en 
materialen voor duurzaam bouwen en op de beschikbaarheid van de informatie over de 
Nederlandse ondergrond.  
 
VII. Informatiemaatschappij: 
Media en ICT zijn onmisbaar in onze samenleving. Er is een nieuwe informatiestructuur 
aan het ontstaan, waardoor burgers, bedrijven en overheid structureel anders met elkaar 
gaan communiceren. De impact hiervan op veel sociale en economische processen zal 
groot zijn, maar is ook nog ongewis. TNO onderzoekt de impact en nieuwe toepassing 
van media en ondersteunt overheid en bedrijven bij het identificeren en toepassen van 
nieuwe communicatiemogelijkheden. De belangrijkste uitdaging is de ontwikkeling van 
de informatiemaatschappij zodanig te stimuleren dat die niet alleen duurzaam is, maar 
tegelijkertijd de productiviteit verhoogt en dat hiermee een aantal maatschappelijke 
problemen wordt opgelost zonder dat het vertrouwen in ICT verloren gaat.  
 
Elk van de zeven TNO thema’s bevat één of meerdere innovatiegebieden2, in totaal 19. 
Deze 19 innovatiegebieden dienen als inhoudelijk kader voor de vraaggestuurde 
programma’s waarvan de onderzoeks-, beleids- en praktijkprogrammering in nauw 
overleg met de relevante departementen en stakeholders zijn opgesteld. In onderstaande 
matrix zijn de zeven TNO-thema’s en hun bijbehorende innovatiegebieden gekoppeld 
aan de OS2028 ambities van de overheid. 

                                                        
2 Het strategisch plan 2011-2014 (TNO, Innoveren met Impact, 2010) geeft een uitgebreide beschrijving van 
de 19 innovatiegebieden, incluis de 48 proposities. Uitgangspunt van de proposities is dat TNO niet alleen 
de marktvraag wil volgen, maar hier ook deels op vooruit wil lopen met toekomstgerichte initiatieven die 
samen met klanten en partners worden vormgegeven. 
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Tabel 1.  Matrix die de samenhang weergeeft tussen de zeven TNO thema’s en de vijf OS2028 ambities 
van de overheid (1= Talentvol Nederland; 2 = Meedoen in Nederland; 3 = Vitaal Nederland;  
4 = De kaart van Nederland; 5 = Nederland in Beeld) 

 Talentvol Meedoen Vitaal De Kaart In Beeld 

I. Gezond Leven X X X   

1. Levenslang gezond X X X X  

2. Gezonde en veilige voeding   X   

3. Gezond, veilig en productief werken   X   

4. Biomedisch innovaties   X   

      

II. Industriële innovaties    X  

5. High-tech systemen en innovaties    X X 

6. Maritiem en offshore    X  X 

7. Chemie    X X 

      

III. Integrale veiligheid    X  

8. Wereldwijd inzetbare krijgsmacht    X X 

9. Veilige maatschappij    X  

      

IV. Energie    X  

10. Energiebronnen in transitie    X  

11. Energie-efficiënte    X  

      

V. Mobiliteit    X  

12. Betrouwbaar verkeerssysteem    X  

13. Veilige en schone transportmiddelen    X  

      

VI. Gebouwde omgeving    X  

14. Vitale stedelijke omgeving   X X  

15. Duurzaam bouwen   X X  

16. Informatie ondergrond    X X 

      

VII. Informatiemaatschappij     X 

17. Toekomstig internetgebruik     X 

18. Maatschappelijke impact van ICT     X 

19. Vitale ICT infrastructuren     X 
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2.3 Conclusie 

Realisatie van de OS2028-ambities vergt nieuwe, geïntegreerde combinaties van kennis 
en kunde op een breed scala aan thema’s, zoals sport- en beweegstimulering, topsport, 
arbeid en productiviteit, veiligheid, gebouwde omgeving, milieu, mobiliteit en energie. 
Tabel 1 geeft weer dat dit typisch thema’s van TNO zijn. De ambities opgetekend in het 
Olympisch Plan 2028 (OP 2028; NOC*NSF, 2009) en in het “Strategisch plan 2011-
2014” van TNO (Innoveren met Impact, 2010) zijn in essentie complementair. TNO 
kan en wil een bijdrage leveren aan de ambitie van de overheid en NOC*NSF om heel 
Nederland op Olympisch niveau te krijgen. Bijvoorbeeld met een nieuw 
vervoerssysteem tussen de stadions of met alternatieven voor het meebeleven van de 
sportevenementen, waardoor grotere stadions niet gebouwd hoeven worden. TNO kan 
helpen om het onderscheid met andere steden te maken op het gebied van vitaliteit van 
bevolking en het creëren van een naadloze sport- en evenementinfrastructuur, zelfs bij 
de vereiste complexiteit van organisatie en logistiek. 
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A Thema’s Olympisch Plan 2028 

Het OP 2028 richt zich op het realiseren van een Olympisch sportklimaat in Nederland, 
dat mogelijk resulteert in een kandidaatstelling voor de Olympische en Paralympische 
Spelen van 2028 (NOC*NSF, 2009). In het OP 2028 zijn acht bouwstenen benoemd 
waarlangs men het Olympisch sportklimaat wil realiseren: 
 
1. Topsportambitie (optimaal presteren):  
Centraal staat dat Nederland behoort tot de beste topsportlanden. Belangrijk hierbij is 
het creëren van een excellerende omgeving, te beginnen met (aankomende) topsporters 
betere mogelijkheden te bieden zich verder te ontwikkelen via Centra voor Topsport en 
Onderwijs en Nationale TopsportCentra. Dat zijn expertisecentra van internationale 
allure voor alle facetten van de topsport: de beste coaches, voortreffelijke 
accommodaties, wetenschappelijke begeleiding, topsportgeneeskunde, sportfysiologie, 
testlaboratoria en sociaal-maatschappelijke begeleiding. Het gaat dus om wonen, trainen 
en onderwijs onder één dak. 

 
2. Breedtesportambitie (sport voor ons allemaal):  
Deze bouwsteen richt zich op de doelstelling om meer Nederlanders te laten sporten en 
dat meer Nederlanders sporten als lid van een sportvereniging of sportbond. Het gaat 
hierbij om het creëren van een faciliterende omgeving, te beginnen met het vergroten 
van het aantal breedtesportaccommodaties en het verbeteren van de bereikbaarheid 
daarvan. Verder is het belangrijk om een echte breedtesportcultuur te creëren, te 
beginnen met werknemers (weer) te laten sporten door bedrijfssport te bevorderen, een 
passend sportaanbod te realiseren om senioren (weer) aan het sporten te krijgen en sport 
op school te bevorderen. 

 
3. Sociaal-maatschappelijke ambities:  
Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waar burgers met plezier samenleven, trots 
zijn Nederlander te zijn en graag iets bijdragen aan de maatschappij. Hierbij wordt 
nadruk gelegd op het vergroten van sportparticipatie in achterstandswijken en het 
ontwikkelen van sportverenigingen tot maatschappelijke organisaties 

 
4. Welzijnsambitie:  
Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en 
minder mensen en vooral kinderen met overgewicht. Om dit te bereiken richt zich men 
op het stimuleren van sport en bewegen door het aantal breedtesportaccommodaties te 
vergroten, bedrijfssport te bevorderen, passend sportaanbod te realiseren om senioren 
(weer) aan het sporten te krijgen, sportorganisaties en begeleidend kader te 
professionaliseren en sport op school te bevorderen. 

 
5. Economische ambitie:  
Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor het 
organiseren van grote sport- en culturele evenementen. 
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6. Ruimtelijke ambities:  
Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommo-
daties, en een goede mobiliteit, zodat het organiseren van Olympische en Paralympische 
Spelen nog beter mogelijk is. Hierbij staat het doortrekken van het Meerjarenplan 
Infrastructuur, Ruimtelijke en Transport (MIRT 2020) naar een MIRT 2028 centraal. 
Verder wordt aandacht besteed aan het opstellen en in praktijk brengen van een visie op 
groen en gezondheid. 
 
7. Evenementenambitie:  
Nederland organiseert meer grote internationale sportevenementen en in meer 
verschillende takken van sport. Meer Nederlanders nemen deel aan grote (breedtesport)-
evenementen en meer Nederlanders bezoeken grote internationale sportevenementen. 

 
8. Media-aandachtambitie:  
Nederlanders kijken, lezen en luisteren meer naar sport en doen dat naar meer 
verschillende sporten. 
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B Thema’s kabinetsbesluit 

NOC*NSF heeft de plannen omtrent de Olympische Spelen voorgelegd aan het kabinet.  
In reactie op en geïnspireerd door het Olympisch Plan 2028 wil het kabinet een aantal 
ambities en prioriteiten benoemen (Ministerie van VWS & Ministerie van OCW, 2009). 
De Olympische ambities die het kabinet het meest waardevol en kansrijk acht voor de 
samenleving zijn: 
 
1. Talentvol Nederland 
In de Olympische Spelen draait het om topsport. Topsporters laten hun prestaties zien 
op het wereldpodium. Voor een deel hebben topsporters dit te danken aan hun talent, 
maar voor een veel groter deel aan hun focus, inzet en noeste trainingsarbeid. 
Topsporters laten zien dat een droom werkelijkheid kan worden, maar dat hiervoor wel 
veel discipline, veerkracht en doorzettingsvermogen nodig is en vaak ook offers moeten 
worden gebracht. Het kabinet onderschrijft de ambitie van de sportwereld om tot de 
beste tien topsportlanden ter wereld te behoren. Dat geldt overigens niet alleen voor 
valide sporters, maar ook voor sporters met een handicap. Maar wat in de sport kan, kan 
ook op andere gebieden. Of het nu gaat om sport, muziek, dans, wetenschap, innovatie, 
ondernemerschap of de economische sleutelgebieden: in Nederland kan iedereen zijn 
talenten ontplooien en daarmee onze samenleving op een hoger niveau brengen. Het 
kabinet ziet kansen om met behulp van het Olympisch Plan 2028 te werken aan een 
talentvol Nederland, met als ambitie: ´Nederland kent in 2028 een cultuur van willen 
presteren en kunnen excelleren: op gebieden zoals sport, onderwijs, cultuur, 
wetenschap, innovatie en ondernemerschap. 
 
2. Meedoen in Nederland 
Sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Sport is meer dan alleen een 
leuke vorm van vrijetijdsbesteding. Sport biedt veel mogelijkheden om aan de 
samenleving mee te doen. In sportclubs en bij sportevenementen kunnen mensen zich 
ontplooien op velerlei gebied. Ruim één miljoen mensen zijn als vrijwilliger actief in de 
sport. Zij vervullen diverse functies: als bestuurder, commissielid, trainer of coach. 
Maar zij zijn ook actief in ondersteunende functies in de horeca, administratie, vervoer, 
schoonmaakwerk en onderhoud. In toenemende mate is de sportsector aan het 
professionaliseren en dat betekent dat er ook steeds meer betaald werk ontstaat. Steeds 
meer sportverenigingen vervullen een maatschappelijke taak. Zij organiseren niet alleen 
sportactiviteiten voor de eigen leden, maar fungeren als buurthuis of werken samen met 
scholen en de kinderopvang en de jeugdzorg. Zo komt de jeugd door sport in contact 
met intrinsieke waarden van sport als samenwerking, sportiviteit en respect. De sport 
kan de jeugd ook plekken bieden voor maatschappelijke stages en beroepsstages. Maar 
ook voor wie tijdelijk ‘buitenspel’ staat, biedt sport mogelijkheden om op een 
laagdrempelige manier aan de samenleving te blijven deelnemen. Daarmee draagt sport 
bij aan belangrijke maatschappelijke waarden zoals participatie en sociale cohesie. 
Sport kan bijdragen aan het voorkomen van uitval en het bevorderen van veiligheid. Via 
vrijwilligerswerk kunnen mensen bovendien weer actief worden, in tijden van 
werkloosheid kunnen zij arbeidsfit blijven en de sport biedt zelfs kansen om te 
reïntegreren. 
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Een belangrijke voorwaarde voor ‘meedoen door sport’ is ‘meedoen aan sport’. Het 
kabinet is van mening dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om aan sport deel te 
nemen, liefst binnen de reguliere sportclubs. Dat geldt zeker ook voor de (kansarme) 
jeugd en voor mensen met een handicap. Het kabinet ziet kansen om met behulp van het 
OP 2028 meer mensen aan de samenleving te laten meedoen, met als ambitie: ´In 2028 
is sport voor iedereen in Nederland toegankelijk en doen steeds meer mensen door sport 
mee aan de samenleving. 
 
3. Vitaal Nederland 
Topsporters kunnen niet presteren zonder een actieve en gezonde leefstijl. Maar zo’n 
leefstijl is net zo belangrijk voor alle andere inwoners van Nederland. Sport en 
beweging zijn daarbij minstens even belangrijk als gezonde voeding. Werknemers 
blijven mentaal en fysiek fit waardoor ze beter presteren en de arbeidsproductiviteit 
hoog blijft. Ouderen leven langer in goede gezondheid. Niet alleen verhoogt dit de 
kwaliteit van leven, het geeft ook een belangrijke impuls aan de Nederlandse economie 
en helpt de kosten voor de gezondheidszorg beheersbaar te houden. Gelet op de 
komende vergrijzing en op het alsmaar stijgende overgewicht van de bevolking is een 
actieve leefstijl zelfs urgent. Daarvoor is ook een goede balans tussen ontspanning en 
inspanning van belang. Een toegankelijke groene leefomgeving helpt daarbij. 
 
Wanneer de Olympische Spelen in een land worden georganiseerd, ademt alles sport, 
energie en beweging. Niet alleen de sporters maar ook het publiek moet fit aan de start 
staan. Behalve beweging is hiervoor ook gezonde voeding en een gezonde leefstijl 
nodig. Het kabinet ziet kansen om met behulp van het Olympisch Plan 2028 te werken 
aan een vitaal Nederland, met als ambitie: ‘De Nederlandse bevolking in 2028 is fit en 
vitaal: een actieve en gezonde leefstijl is onder alle lagen van de bevolking 
ingeburgerd.’ 
 
4. De kaart van Nederland 
Het programma van de Olympische Spelen is omvangrijk. Zo’n 200 landen nemen deel 
met meer dan 10.000 atleten en er komen vier tot zes miljoen bezoekers op af. Zij 
verplaatsen zich allen tussen de verschillende wedstrijdlocaties. Dit betekent een 
benodigde vervoerscapaciteit van 60.000 personen per uur, zo’n 500 hectare aan 
sportaccommodaties en een woningbouwopgave voor het Olympisch Dorp. Daarnaast 
nemen bezoekers dikwijls de gelegenheid om het gastland nader te verkennen, gebruik 
te maken van hotels, horeca, musea en diverse andere voorzieningen. Daarom is niet 
alleen de locatie van de Olympische Spelen belangrijk, maar de totale uitstraling van 
Nederland. Die uitstraling wordt gevormd door wat bezoekers aantreffen op het gebied 
van stedelijke en landelijke trekpleisters, cultuur, historie, landschap en natuur - maar 
natuurlijk ook door goede voorwaarden op het gebied van transport, dienstverlening en 
accommodaties. Voorwaarden die eveneens moeten worden vervuld voor een excellent 
vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven in Nederland en een aantrekkelijk 
woon- en leefklimaat voor (buitenlandse) werknemers. 
 
In de Structuurvisie Randstad 2040 zet het kabinet – in het verlengde van de Nota 
Ruimte – in op een duurzame en concurrerende Randstad. De noodzakelijke versterking 
van onze steden, de beoogde verdichting, de bijbehorende groene kwaliteit nabij de 
steden en de bereikbaarheid vergen actie om Nederland en de Randstad aantrekkelijk te 
houden. Organisatie van een evenement als de Olympische Spelen zou daar uitstekend 
bij kunnen passen en de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen kunnen aanjagen. Er 
zullen creatieve en innovatieve oplossingen moeten worden gevonden voor intensief 



Bijlage B | 3/3 
 
 

 

TNO-rapport | KvL/GB/2010.076 

  

ruimtegebruik. Een integrale planning op de vierkante kilometer is in 2028 een 
belangrijk visitekaartje voor Nederland. Uiteraard spelen de criteria van duurzaamheid, 
kwaliteit en identiteit een belangrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 
De maatregelen die worden genomen voor klimaatbestendig Nederland vormen daarbij 
een voorwaarde. Duurzame oplossingen komen alleen tot stand in goed overleg met de 
plaatselijke spelers: gemeenten, bedrijven en inwoners. In de ruimtelijke inrichting en 
de bouw van accommodaties zijn ook esthetische aspecten belangrijk evenals de 
arbeidsveiligheid en de toegankelijkheid voor alle inwoners inclusief mensen met 
beperkingen. Het principe van ‘Design for All’ staat hoog in het vaandel. 
 
Het OP 2028 kan met beide handen worden aangegrepen om maatregelen (versneld) in 
te voeren. Het Kabinet ziet kansen om met het OP 2028 te werken aan de kaart van 
Nederland, met als ambitie: ‘Nederland is in 2028 een duurzaam en aantrekkelijk land 
voor bezoekers, met een prettig leefklimaat voor inwoners, een goede bereikbaarheid en 
een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.’ 
 
5. Nederland in beeld 
De Olympische Spelen maar zeker ook de weg daar naar toe bieden een veelheid van 
mogelijkheden om ons land internationaal te positioneren. Niet alleen op sportgebied 
kunnen we onze ambities en prestaties laten zien, maar ook op het gebied van cultuur, 
innovatie, kennis en ondernemerschap. Het organiseren van spraakmakende 
(sport)evenementen biedt een goede gelegenheid om Nederland in beeld te brengen. Er 
kan zo een ‘trackrecord’ worden opgebouwd waaruit blijkt dat Nederland over veel 
organisatiekracht beschikt. Nederland kan zich profileren als economisch sterke en 
betrouwbare handelspartner, innovatief kennisland, expert op het gebied van 
bijvoorbeeld watermanagement of als aantrekkelijke en gastvrije bestemming voor 
toeristen.  
 
Op economisch gebied kan de Olympische ambitie een groot aantal directe en indirecte 
positieve gevolgen hebben. Denk aan korte termijn effecten op de economische groei 
door meer werkgelegenheid en investeringen in de infrastructuur. Maar ook aan langere 
termijn effecten door het verbeteren van de internationale reputatie, het treffen van 
ruimtelijke voorzieningen, de toename van de arbeidsproductiviteit en het verlagen van 
ziektekosten door een gezondere bevolking.  
 
Kortom, het Kabinet ziet kansen om met behulp van het OP 2028 Nederland mondiaal 
in beeld te brengen, met als ambitie: ‘Nederland staat in 2028 in de wereld bekend als 
een klein land met grote ambities en resultaten – onder andere als organisator van grote 
(sport)evenementen –, als betrouwbare handelspartner, als land met een excellent 
vestigingsklimaat en als aantrekkelijke toeristische bestemming.’ 
 
 


