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Dag van het Sportonderzoek 2020
Een onlinecongres met een duurzaam karakter
Op 12 november vindt de elfde editie van de Dag van het Sportonderzoek plaats, een landelijk congres voor
en door onderzoekers en beleidsmakers. Dit jaar wordt het georganiseerd door Fontys Sporthogeschool en
zoals elk jaar wordt het ondersteund door het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Lees hier
hoe het congres in deze coronatijd doorgang vindt. Waarom je de presentatie van keynotespeaker Koert van
Mensvoort echt moet volgen. En in welke sessies jij je mening kunt laten gelden.
DOOR MARIJE LÜSCHEN EN PIETER CORNELISSEN

Het centrale thema van de Dag van het
Sportonderzoek 2020 is ‘Iedereen aan
zet!’. Burgers nemen initiatief om invulling te geven aan hun sport- en beweeggedrag, worden steeds vaker gevraagd
om actief mee te denken om hun eigen
situatie te veranderen én zijn meer en
meer betrokken partij bij onderzoek en
dataverzameling. In een tijd waarin problemen steeds complexer worden, zoals
de actuele situatie van sport in een anderhalvemetermaatschappij, lijken creatieve
oplossingen de enige uitweg.
De organisatie van de DSO moest dit
jaar ook aan de slag met het bedenken
van een creatieve oplossing. Het congres
kan, vanwege de coronamaatregelen en
-onzekerheden, niet op locatie plaatsvinden; daarom is gekozen voor een onlinevariant. De organisatie heeft zodanige
keuzes gemaakt dat de DSO Online in
aard en karakter evenveel recht doet aan
het evenement als de fysieke variant.

De technologie die in deze tijd bijna overal
en altijd aanwezig is, kunnen we volgens
Van Mensvoort inzetten om onze menselijkheid te vergroten: “[…] onze zintuigen te
verruimen, zwaktes te stutten en mensen
in hun kracht te zetten. De natuur verandert met ons mee. Hoe zorgen we dat
de next nature aansluit bij onze menselijkheid?”

MEER WETEN?
De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut en wordt mede ondersteund door
het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg. De
2020-editie wordt gehost door Fontys Sporthogeschool. Deelname aan het onlinecongres is kosteloos. Je dient je wel vooraf in te schrijven via de website. Voor
meer informatie, zie https://dagvanhetsportonderzoek.nl/.

Duurzame kennisopbouw
Voor de deelnemers aan de dag is dit
goed nieuws. De manier waarop het congres nu wordt georganiseerd, is namelijk duurzamer. Uiteraard in de zin dat de
deelnemers niet van en naar de locatie
van Fontys Sporthogeschool hoeven te
reizen, maar ook waar het gaat om kennisopbouw. Deze onlinevariant van de
DSO zal namelijk bestaan uit deels opgenomen presentaties en deels uit verschillende livesessies waarin ruimte is voor
discussie op actuele thema’s. De opgenomen presentaties zijn niet alleen op
de Dag van het Sportonderzoek zelf te
bekijken, maar blijven langdurig online
beschikbaar. Hierdoor wordt er als het

ware een onlinevideobibliotheek opgebouwd. Deelnemers hoeven niet langer
een keuze te maken tussen de verschillende presentaties, maar kunnen deze
op een zelfgekozen moment terugkijken:
DSO On-demand.

Niet terug, maar vooruit naar
de natuur!
De dag start met een presentatie van keynotespeaker Koert van Mensvoort, computerwetenschapper, kunstenaar, filosoof
én directeur van Next Nature Network.
Hij is een vrije denker, die het concept

‘Next Nature’ ontwikkelde. Dit concept
draait om het idee dat onze technologische omgeving zo complex, alomtegenwoordig en autonoom is geworden, dat
deze het best begrepen kan worden als
een natuur op zichzelf. Nu we steeds digitaler zijn, is sport volgens Koert onmisbaar
in ons leven: “De mens is geëvolueerd op
de savanne, waar je moest bewegen om
te overleven. Inmiddels leven we in een
wereld van swipes, apps en clicks. Sport
is onmisbaar om de beperkte lichamelijkheid in onze digitale leefomgeving te
compenseren.”

In zijn keynote wil de techno-filosoof een
paradigm shift bij de deelnemers tot stand
brengen: na het bijwonen van zijn presentatie heb je een rijker natuur- en technologiebegrip en weet je aan de hand van
suggesties van Koert hoe technologie
en biologie beter met elkaar in balans
gebracht kunnen worden.

Ruimte voor discussie
Na de keynote is het tijd voor discussie.
In verschillende ruimtes kun je meepraten
over actuele thema’s, zoals living labs, financiering van sportonderzoek en toekomstscenario’s voor de sport. De DSO Online
wordt dus, net als een fysiek congres,
een volwaardige mix van luisteren en
interactie.
In een jaar waarin alles anders is en waar
continu moet worden gezocht naar creatieve oplossingen, vindt de DSO dus online
doorgang. Een dag waar duurzame kennisopbouw centraal staat, je je mening
kunt laten gelden en je ‘weggaat’ met
(nieuwe) ideeën over de next nature.
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Marije Lüschen is communicatieadviseur en
persvoorlichter bij het Mulier Instituut. Pieter
Cornelissen is senior consultant Marketing &
Communicatie bij Fontys.
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Nieuwe ronde, nieuwe kansen
De afgelopen jaren zijn verschillende
beleidsmaatregelen getroffen om de
sociale ongelijkheid in lidmaatschap
bij een sportvereniging onder jongeren te verkleinen. Dit is helaas niet
VICKY DELLAS
terug te zien in de statistieken. Onder
anderen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren met een lage gezinswelvaart blijven minder vaak lid van een sportvereniging dan hun pendant.
In de beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren
zijn mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld om financiële drempels voor deze jongeren en hun ouders
weg te nemen. Zo kan deze doelgroep goedkoop
kennismaken met verschillende sporten en zijn er
regelingen voor ouders met een kleine portemonnee.
Sportuitgaven, zoals de contributie, hoeven daar-

door niet of slechts gedeeltelijk uit eigen zak betaald
te worden. Ook heeft de buurtsportcoach een rol
gekregen in het begeleiden van deze jongeren richting de sportvereniging.
Volgens mij is echter te weinig stilgestaan bij de overgang naar een vereniging toe. Sporten bij een sportvereniging is een grote stap voor jongeren en hun
ouders, die uit een omgeving komen waar dit niet
‘vanzelfsprekend’ is. En als ze eenmaal lid zijn, komt
er vaak meer bij kijken dan verwacht, wat ervoor kan
zorgen dat ze afhaken. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, het rijden naar wedstrijden, de tegenstander trakteren of een derde helft. Simpelweg de
dingen die voor velen van ons zo vanzelfsprekend
lijken.
Ik hoop dat er in de lokale sportakkoorden, die nu
veelal nog in de kinderschoenen staan, meer wordt

gefocust op het inrichten van een inclusieve sportvereniging in haar kern en minder op het realiseren
van een (tijdelijk) inclusief ledenbestand. Bijvoorbeeld
door in programma’s die als doel hebben jongeren
met een afstand tot de sportvereniging hiernaar te
laten doorstromen, meer aandacht te besteden aan
wat een lidmaatschap bij een sportvereniging inhoudt
en jongeren en hun ouders hierin te begeleiden. Daarnaast kan worden ingezet op het ondersteunen van
sportverenigingen om de vereniging dusdanig in te
richten, dat deze aansluit bij de wensen van deze jongeren en een breder publiek in het algemeen. Nieuwe
ronden, nieuwe kansen, zou ik zeggen.
Vicky Dellas is junior onderzoeker bij het Mulier Instituut
en betrokken bij de monitoring en evaluatie van de pijler
‘Inclusief sporten en bewegen’ van het Nationaal Sportakkoord.

