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Fit For Life
‘sport, een leven lang’ was de titel van de laatste ‘rapportage sport’. niet alleen de jeugd
maar ook de ouderen zijn gebaat bij sporten en bewegen. in een vergrijzende samenleving is
wat extra aandacht voor ouderen best gerechtvaardigd. je kunt dit toenemende aandeel van
de bevolking moeilijk links laten liggen. in de strategisch marketingplannen van de sportbonden wordt terecht veel aandacht besteed aan deze doelgroep en ook bij gemeenten zien we
ouderen steeds vaker als aparte doelgroep benoemd in het sport- en beweegbeleid.
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om ouderen een sportieve, gezonde en sociale
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naamde ‘sportief participeren’ binnen de Wmo

toekomst te bieden. Fit For Life zeg maar.
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om sociale activiteiten, waar bewegen en gezellig-

hard nodig om ervoor te zorgen dat in de reste-

Mulier Instituut, in deze vaste column brengt hij

heid samengaan, en niet om op prestatie gerichte
activiteiten. Maar ook kan het veiliger maken van
fietspaden al veel uitmaken voor het beweeggedrag van ouderen.

sportonderzoek en sportbeleid samen.

“Bij de sportdeelname
onder ouderen is nog werk
aan de winkel”

r.hoekman@mulierinstituut.nl
de publicaties waar in deze column naar wordt verwezen zijn
te vinden op www.mulierinstituut.nl/ publicaties/sportlokaal

De kennis over hoe ouderen te stimuleren tot
sporten en bewegen is ruim voor handen in het
interventienetwerk Fit For Life dat in 2009 werd

Sportdeelname (12 keer of meer) naar leeftijdsjaar
(in procenten)

opgericht. Het netwerk stelde zichzelf ten doel om

100

sport en beweging onder senioren te bevorderen,

Ambitie

door - vanuit een gezamenlijke strategie - te bevor-

Sportdeelname

80

deren dat (1) cultureel bepaalde belemmeringen
wordt gecreëerd die uitdaagt tot bewegen en sporten, (3) succesvolle interventiestrategieën worden
geïmplementeerd, en (4) de kwaliteit van intervenierende en begeleidende professionals wordt vergroot. Helaas is het, na de verschenen publicaties
en de twee congressen, al weer lange tijd stil vanuit
Fit For Life. Verder is het jammer dat de kennis die
tijdens de congressen is uitgewisseld niet meer op
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worden weggenomen, (2) een fysieke infrastructuur
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