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Verandering
van perspectief

COLUMN

Sportdeelname door de ogen van de niet-sporter

Het verhogen van het aandeel sporters in
de bevolking
van 65 naar 75 procent en daarmee het
terugdringen
van het aandeel niet-sporters, is een zaak
van nationaal
politiek belang geworden. Waar in het
verleden veel
niet-sporters relatief makkelijk verleid
konden worden tot deelname door het benadrukken
van positieve
(gezondheids)effecten van sport en het wegnemen
van
drempels (meer, goedkoper en flexibeler
sportaanbod
‘om de hoek’), is de laatste jaren de rek
een beetje uit
de groei. Des te belangrijker is het onderzoek
te doen
naar verklaringen van sportgedrag en meer
inzicht te
verkrijgen in overwegingen en betekenisg
eving van
niet-sporters.
‘Geen tijd’, ‘geen goede gezondheid’, ‘geen
zin’ en ‘ik
beweeg genoeg’ zijn de meest genoemde
redenen om
niet (meer) te sporten. Maar vinden we onder
niet-sporters ook daadwerkelijk meer objectief ‘drukker’
bezette
mensen? En waarom vinden bepaalde (groepen)
mensen sport leuker dan anderen? Bewegen
niet-sporters
inderdaad even veel als sporters? En in welke
mate hebben economische (‘te duur’) of geografisch
e (‘te ver’)
aspecten een voorspellende waarde? In
het eerste deel
van ‘Het kost veel tijd en je wordt er moe van’
geeft een groot
aantal auteurs, vanuit hun eigen vakgebied
en op basis
van uitgebreide empirische analyses, antwoorden
op
dergelijke vragen rondom sportdeelna me.
In het tweede deel van het boek nemen
verschillende
auteurs de lezer mee in de leefwereld
van specifieke
groepen niet-sporters, waaronder ‘dikke’
kinderen,
reformator ische jongeren, mensen met beperkinge
n en
ouderen. Welke (specifieke) betekenisse
n verlenen zij
aan sport, hoe verhouden zij zich ten opzichte
van de
dominante vertogen over sport en welke
stimulansen
en belemmeri ngen om te sporten ervaren
zij?
‘Het kost veel tijd en je wordt er moe van’ biedt
beleidsmakers extra handvatten voor het behalen
van gestelde
sportdeelna medoelen en mogelijkheden
tot doelbewuste beïnvloeding van sportgedrag
en zet tevens
aan tot kritische reflectie op huidige en
toekomstige
beleidskeu zes en praktijkdoelen.
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In deze onderzoeksbundel wordt in twee delen een bijzonder compleet beeld gegeven van de complexe relaties en achtergronden achter de ‘keuze’ om al dan niet
aan sport te doen. Het eerste deel bevat voornamelijk
kwantitatieve beschrijvingen en analyses van het sportgedrag of het ontbreken ervan. In het tweede deel wordt
op een meer kwalitatieve manier ingezoomd op een aantal verschillende leefwerelden. Het boek geeft de zoektocht weer naar de achterliggende motieven achter de
veelgenoemde redenen om niet te sporten; ‘geen tijd’ of
‘geen zin’. Behalve dat we aan de hand van deze gegevens
leren hoe een deel van de groep niet-sporters (opnieuw)
over de drempel kan worden getrokken, leert het ons
tegelijk ook op een andere manier te kijken naar mensen die wel sporten.

‘Het kost veel tijd en je wordt er moe van’

Voor een antwoord op die vraag moet ik denken aan een
scène uit de film Dead Poets Society (1989), waarin een professor zijn studenten vraagt om voorin het lokaal op zijn tafel
te komen staan. Hij wil de studenten daarmee laten ervaren wat het voor je waarneming betekent als je je perspectief 180 graden draait. Maar ook dat als je ergens zeker van
wilt zijn, het noodzakelijk is de zaken ook op een andere
manier te benaderen. Voor onderzoek naar sportdeelname
lijkt het daarom interessant om naar het andere perspectief, dat van de niet-sporter, te kijken.

Agnes elling & Fons Kemper (red.)

‘Het kost veel tijd en je wordt er moe van’ door Elling & Kemper
(red.) is tijdens de opening van de Nationale Sport Week op 16 april
gepresenteerd.

dan niet positieve ervaringen hebben opgedaan – sport
‘leuk’ hebben leren vinden – een belangrijke rol.

Maar wie doet er nou eigenlijk niet aan sport? Ongeveer
een derde van de Nederlandse bevolking voldoet niet aan
de bekende RSO-norm van minimaal twaalf keer per jaar
sportief actief bezig zijn. In de sportwereld hebben de afgelopen decennia processen van democratisering en individualisering plaatsgevonden. Meer verschillende groepen
mensen hebben meer (gelijke) kansen gekregen om deel
te nemen aan (on)georganiseerde sport. Maar nog steeds
is het aandeel niet-sporters relatief hoog onder onder
meer ouderen, laag opgeleiden, etnische minderheden en
mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.
Maar bijvoorbeeld ook streng gelovigen, homoseksuelen
en zwaarlijvigen. Wat weten we nu eigenlijk over (deze
groepen) niet-sporters? Hoe komt het dat sommige mensen enthousiast worden van sport, en andere niet? En valt
hier nog wat te winnen? Heeft de sportwereld in Nederland
zo langzamerhand niet gewoon alle potentiële sporters
weten te vangen?

In het tweede deel gaat het om de betekenisgeving aan
sportgedrag en argumenten voor non-participatie van nietsporters vanuit verschillende specifieke leefwerelden. De
vragen die daar worden beantwoord, zijn welke betekenissen zij aan sport verlenen, hoe zij zich verhouden ten
opzichte van de dominante vertogen over sport en welke
stimulansen en belemmeringen zij ervaren. Hierbij staat
een aantal ‘bekende groepen’ met relatief veel niet-sporters,
zoals ouderen en gehandicapten, centraal, maar ook enkele
andere specifieke sociale leefwerelden, zoals die van ‘dikke
kinderen’, reformatorische jongeren en geestelijk leiders.

Een deel van de niet-sporters wil
simpelweg geen sporter zijn. Het is
belangrijk deze ‘keuze’ te respecteren

Het ‘op de tafel staan’ van Elling e.a. leert ons dat een deel
van de niet-sporters simpelweg geen sporter wil zijn. Het
is belangrijk deze ‘keuze’ te respecteren. Maar het leert ons

In beide delen kijken de auteurs zowel vanuit de bestaande
literatuur als door middel van empirische toetsing in
hoeverre er ondersteuning bestaat voor de diverse verklaringen voor sportdeelname in het algemeen en voor
bepaalde groepen in het bijzonder. Ook staan verschillende auteurs stil bij de wijze waarop ervaren belemmeringen mogelijk samenhangen met de opvattingen van
(specifieke groepen) mensen over sport en eerder opgedane sportervaringen.

De maatschappelijke handicap van
de sport
Geen sportonderzoek of -nota zonder dat de loftrompet wordt gestoken over de maatschappelijke betekenis van de sport. Gezondheid, cohesie, schoolprestaties, zelfvertrouwen, ruimtelijke kwaliteit en
economische spin-off: het duizenddingendoekje van
de sport kan het allemaal. Helden zijn het, die sporters. Amper hebben ze hun zweet afgespoeld en het
goud veilig opgeborgen, of ze gaan als een razende
tornado door de samenleving en zetten al wat grauw
en grijs is om in een glanzend geschenk. Doelgericht
rijgen ze de resultaten aaneen en transformeren zelfs
de meest verstofte ambtelijke organisatie tot een dynamische outperformer. Patstellingen worden doorbroken
en nieuwe coalities gesmeed, waar eens roddel en achterklap floreerden.
Op foto’s levert dat fraaie plaatjes op, met zon en burgers die strijden om wie het hardste straalt. Maar even
zo vaak dondert het in en rond de sport. Is de gelaatsuitdrukking verstard, staan de gezichten strak, spreken koppen boekdelen. Een directeur die vertrekt, een
bondsbestuur dat opstapt of de zoveelste technische
commissie die ruziënd over straat rolt: het is nauwelijks nog nieuws te noemen. ‘Sportbestuur functioneert
al tien jaar naar volle tevredenheid’ zal de voorpagina
niet halen, maar niet vanwege overkill.
Sport is ook verbetenheid, egoïsme, onwrikbaar geloof
in eigen gelijk en vernietigend uithalen. In de competitie zijn dat voorwaarden voor succes. Daarbuiten
draait het ook om andere zaken. Om processen, draagvlak, ruimte laten en meebewegen. De kwaliteiten
van de sport zijn daarbuiten als water en zout: eerste
levensbehoeftes, maar dodelijk bij overdosis.
Ik kan niet goed inschatten of gevormd zijn in en
door de sport nu wel of niet een pre vormt voor goed
bestuurlijk functioneren. Of de sport echt ‘conflictprone’ is of dat dit alleen maar mijn beeld is, omdat de
media nu eenmaal alles wat misgaat in de sport ongenadig uitvergroten. Ik mis het bestuurskundige en het
mediaonderzoek dat die vraag beantwoordt. Tot die
tijd moet ik het doen met wat ik zie op televisie of lees
in de krant. Met Gerbrands en Krajiceks, maar ook erg
met Cruijffs en Coronels. Overspannen verwachtingen
en blinde adoratie vormen de maatschappelijke handicap van de sport.

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut

ook dat er een grote groep potentiële sporters is die met een
flinke dosis maatwerk kan worden bediend. Een belangrijke conclusie voor beleidsmakers is wel dat zowel landelijke als lokale groeiambities niet uitsluitend op een kwantitatieve manier benaderd moeten worden, maar veelal ook
om een aanpak vragen die op de specifieke leefwereld van
mensen is gericht.
Justus Beth is als onderzoeker werkzaam voor het WJH Mulier Instituut.

Het lezen waard
Het eerste deel van het boek biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen van sportdeelname in relatie tot factoren die de maatschappelijke status bepalen,
zoals sociale klasse, geslacht, leeftijd en etniciteit. Naast
socialiserende invloeden op basis van dergelijke sociaaldemografische determinanten wordt onder meer ingezoomd op de mate waarin factoren als vroegere sportdeelname, tijd, geld, afstand tot sportvoorzieningen en
attitude invloed hebben op het al dan niet deelnemen
aan sport. Door niet-sporters genoemde redenen als ‘te
druk’, ‘te duur’ of ‘te ver weg’ blijken niet altijd te worden
gestaafd door meer objectieve analyses van de relatie tussen sportgedrag en de beschikbare vrije tijd, inkomsten
dan wel fysieke afstand tot sportaccommodaties. Veelal
lijkt er sprake van een samenwerking van verschillende
belemmerende en stimulerende aspecten en speelt zeker
ook de mate waarin mensen ‘goed’ zijn in sport en ze al

Titel: Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen: resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek
Auteurs: Sanne de Vries e.a.
Uitgegeven door: TNO Kwaliteit van Leven
Gelezen door: Saskia de Groot-Nuijten
Eind 2010 presenteerde TNO de resultaten van een quasiexperimenteel onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in de fysieke omgeving van stadswijken en in
de lichamelijke activiteit van kinderen. In tien stadswijken werd gekeken hoe het beweeggedrag van kinderen
in de basisschoolleeftijd samenhangt met de inrichting
van de wijk. Voor het behalen van de Beweegnorm blijkt
speelruimte voor schoolkinderen van belang. De auteurs
concluderen dat er nog veel beweegwinst te halen valt

door het organiseren van activiteiten op (school)pleinen en speeltuinen, of door langs wandelroutes bijvoorbeeld interactieve oplichtende stoeptegels te plaatsen die
uitdagen tot beweging. Die speelplekken moeten dan
wel minder saai worden. Uit onderzoek dat Jantje Beton
vorige maand presenteerde, blijkt namelijk dat de helft
van alle Nederlandse kinderen de speelplekken in hun
buurt saai vindt. Zestig procent van de kinderen geeft
aan dat ze computer en tv links laten liggen als speelplekken minder saai zijn. Ze spelen het liefst op informele groene speelplekken, zoals grasvelden en natuur,
of op het schoolplein. Kortom, meer speelplekken in de
wijk zet aan tot meer bewegen volgens het onderzoek
van TNO, maar dan moeten die speelplekken wel aantrekkelijk worden gemaakt.

