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WETENSCHAP ONDERZOEK
Kritische grens sportdeelname lijkt bereikt

COLUMN

Nobelprijs voor
de beweging

Om meer mensen aan het sporten te krijgen, gaat het niet zozeer om de ‘hardware’. Er is
sprake van een grote mate van tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen.
Meer winst lijkt te behalen bij de ‘software’: Hoe zorgen we dat de niet-sporters gemotiveerd raken om de aanwezige sportmogelijkheden te benutten? Dit blijkt uit de bijdrage
van het Mulier Instituut aan het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011.
Additionele sportvoorzieningen hebben nagenoeg geen betekenis voor het verhogen van
de sportdeelname. Met een sportdeelname die al enige jaren stabiel is, lijkt een kritische
grens bereikt en is extra inspanning nodig om de gewenste sportdeelname van 75 procent
te realiseren.
Door Remco Hoekman

De sportdeelname van de Nederlandse bevolking is tussen
2006 en 2011 stabiel gebleven, en ligt op ongeveer 65 procent. Zo blijkt uit de cijfers van Ongevallen en Bewegen in
Nederland (OBiN 2006-2011).De individuele en veelal op
gezondheid gerichte sporten als fitness, zwemmen, wandelsport, hardlopen en wielrennen/toerfietsen zijn het meest
populair in Nederland. Mede als gevolg van de populariteit van deze sporten blijkt de openbare weg de sportvoorziening te zijn die door het grootste aandeel sporters wordt
benut voor de sportbeoefening. Het gebruik van sportvoorzieningen verschilt overigens naar leeftijd. De jeugd
maakt meer gebruik van de formele sportvoorzieningen
(sportvelden, sporthallen/sportzalen en gymzalen), terwijl
oudere leeftijdsgroepen meer gebruikmaken van de openbare ruimte (openbare weg, parken en bossen).

De openbare weg is de
sportvoorziening die door het
grootste aandeel sporters
wordt benut
Belang van sportaccommodaties

Meer dan de helft van de bevolking hecht, net als de overheid, belang aan mogelijkheden om dichtbij, in de buurt, te
kunnen sporten. Niet-sporters hechten minder belang aan
sportmogelijkheden in de buurt dan sporters, omdat ze ook
geen gebruikmaken van deze voorzieningen. Verder geldt
dat naarmate de sportfrequentie toeneemt, meer belang
wordt gehecht aan sportmogelijkheden in de buurt. Tevens
is zichtbaar geworden dat vrouwen meer belang hechten
aan sportmogelijkheden in de buurt dan mannen en dat
ze minder tevreden zijn over de geboden sportmogelijkheden dan mannen. Mogelijk mede vanwege de veelsoortige ruimten die benut (kunnen) worden voor sport is de
meerderheid van de bevolking tevreden over de geboden
sportmogelijkheden.
Een kwart van de bevolking geeft aan sportmogelijkheden
te missen, acht procent daarvan ziet hier ook graag verandering in komen. De wens voor meer sportmogelijkheden
leeft overigens meer bij sporters dan bij niet-sporters. Meer
dan de helft van de niet-sporters geeft aan geen behoefte
te hebben aan sportmogelijkheden. Slechts een klein deel
mist daadwerkelijk sportmogelijkheden en een nog kleiner deel geeft aan dat het ontbreken van sportmogelijkheden de reden is dat er niet wordt gesport.
Het vergroten van het aantal sportvoorzieningen in de
buurt lijkt daarom niet het aangewezen middel te zijn om
de sportdeelname te vergroten. Wellicht dat bij niet-sporters beter kan worden ingezet op het opwekken van een
sportintentie. Daarbij kan het aanbieden van kleinschalige
en toegankelijke activiteiten in de wijk voor alle leeftijdsgroepen, met gebruikmaking van de aanwezige faciliteiten,
een goed middel zijn om de sportintentie bij de niet-sporters in de wijken te vergroten. De initiatieven die thans
vanuit de Sportimpuls worden uitgevoerd, passen goed in
dit kader. Dit maakt benieuwd naar de opbrengsten van
dit beleidsprogramma en de lessen die daaruit getrokken
kunnen worden. Want voorlopig blijft de sportdeelname
steken op 65 procent en lijkt de ambitie van 75 procent in
2016 een steeds minder realistisch streven te worden.

Algemene conclusies Trendrapport Bewegen
Gezondheid 2010/2011 (Hildebrandt e.a. 2013):

en

• I n alle leeftijdsgroepen blijkt het beweegpatroon de
afgelopen jaren stabiel: waar in de periode 2000-2006
nog een jaarlijkse stijging was te zien, is deze de afgelopen jaren vrijwel tot stilstand gekomen. Daarentegen
neemt het aantal uren per dag zitten of liggen sinds
2006 langzaam toe. Dit geldt voor zowel werkdagen
als voor vrije dagen.
• Bij de jeugdigen (4-17-jarigen) voldoet minder dan de
helft (45%) aan de beweegnorm. Bij volwassenen voldoet ongeveer twee derde (67%) aan de beweegnormen en ruim de helft van de ouderen (55%) voldoet
aan de norm.
• Vooral jongeren van 12 tot 17 jaar onderscheiden zich
ongunstig: zij zitten op een vrije dag gemiddeld 5,9
uur. Met gemiddeld 9 uur zitten op een schooldag blijven zij de meest risicovolle groep. Daarbij haalt bijna
de helft (48%) van deze groep de beweegnorm niet.
De gegevens uit dit artikel zijn afkomstig uit:
Hoekman, R. (2013), ‘Sportdeelname en de rol van sportvoorzieningen’. In: V.H. Hildebrandt, C.M. Bernaards & J.H.
Stubbe (red.), Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011,
TNO: Leiden, p. 83-100.
Het complete Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011
is te downloaden via: http://www.tno.nl/downloads/
trendrapport_bewegen_gezondheid_2010_2011.pdf.
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Economen, ik heb het er
nooit zo op. Begrijp me niet
verkeerd, ik waardeer alle
goedbedoelde pogingen om
de werkelijkheid te vangen
in modellen en formules.
Petje af voor degenen die
daar het geduld en het
talent voor hebben. Maar de
moed zakt je doorgaans in de
schoenen als je leest hoeveel
assumpties en voorbehouden
ten grondslag liggen aan
die rekenexercities. Dat
de meeste economische
prognoses niet uitkomen, verbaast me dan ook niets.
Mijn eigen beroepsgroep doet dat overigens niet beter.
Vooral achteraf de wijsheid in pacht hebben, is toch een
beetje het lot van de sociale wetenschappen.
Toch was ik blij verrast met het rapport Toekomst
voor de zorg dat het Centraal Planbureau in maart
publiceerde. Ten eerste uiteraard omdat nu ook het
belangrijkste economisch adviesorgaan beaamt dat
‘gezond leven bijdraagt aan de economie’ (en dat
sport en bewegen daarin een belangrijke rol speelt).
En ten tweede, omdat in het rapport wordt gesteld dat
de waarde van gezondheid, je goed voelen, niet kan
worden teruggebracht tot kale pecunia alleen.
Minder duidelijk is het CPB over wat nu precies de
rol van de overheid is in de bevordering van de
volksgezondheid. De auteurs spreken dan onder
andere over zaken als gebrek aan kennis, over beperkte
mogelijkheden om kennis om te zetten in gedrag, over
het belang van de omgeving en over het bereikbaar
maken van sport voor iedereen. In een drieste bui wordt
zelfs gesuggereerd dat de overheid een ‘beweegplicht’
zou moeten overwegen (naar analogie van de leerplicht).
Die beweegplicht gaat er natuurlijk nooit komen.
Scholen zien fysieke gezondheid, al dan niet terecht,
niet als hun probleem. En zelfs onder verstokte
sociaaldemocraten bestaat er geen draagvlak voor een
overheid die zich al te zeer bemoeit met de keuzes die
burgers maken. Het voelt ook wat vreemd, een plicht om
in beweging te komen. Modernisering heeft gemaakt
dat er nauwelijks nog noodzaak is om te bewegen. De
afgelopen twee eeuwen is ons streven er juist op gericht
om alle beweging vakkundig weg te mechaniseren
en automatiseren. De uitdaging nu is om mensen te
verleiden vrijwillig weer in beweging te komen. Hoe
dat precies moet, weet nog niemand. De wetenschapper
die op die vraag het ultieme antwoord vindt, verdient
wat mij betreft de Nobelprijs voor de beweging.
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

