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een vraag naar systeeminnovatie(s), opdat
ook het systeem sport kan en gaat bijdragen aan de verduurzamingsopgaven,
zoals die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs en de uitwerking daarvan
in de verschillende nationale klimaatakkoorden. De ‘transitieaanjager’ is in dit
geval de Rijksoverheid, in het bijzonder de
Directie Sport van VWS, die met instrumenten als Sportinnovator, subsidies en
challenges een speelveld probeert in te
richten, waarin bedrijven en sportorganisaties zich uitgedaagd kunnen voelen
om te werken aan innovaties gericht op
verduurzaming van de sportsector.

Vitalisering
Een derde transitie waar de sport mee te
maken heeft, is vitalisering. Daarmee bedoel
ik de toenemende zorg voor het lichaam,
teneinde zo lang mogelijk met een mooi
lichaam in goede gezondheid te leven.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben we
enkele decennia gehad waarin we rijker
werden en meer vrije tijd kregen. In die
tijd genoten we onbekommerd van roken,
drinken, Amerikaans(e wijze van) eten
(fastfood, grazing, voorbewerkt voedsel,
grote porties, et cetera) en (vrije) seks.

Tegelijkertijd verdwenen door motorisering, mechanisering en automatisering
dagelijkse fysieke activiteiten uit ons leven.
Kortom: al die rijkdom ging gepaard met
de inname van ‘van alles en nog wat’,
terwijl we minder gingen bewegen, met
als gevolg een sterke stijging van overgewicht en welvaartsziekten.
Zoals bij verduurzaming de gezondheid
en toekomstbestendigheid van de (mensvriendelijke) aarde worden geproblematiseerd, zo wordt bij vitalisering de gezondheid of toekomstbestendigheid van het
lichaam geproblematiseerd. Deze transitie is in eerste aanleg ongecoördineerd
opgekomen, als de-vitalisering. Maar nu
de gevolgen zichtbaar zijn, is een klimaat
ontstaan voor een tegen- of contratransitie – vitalisering – waarbij zaken als fitness, joggen, bootcamps, multisportaanbod, beweeg- en leefstijlinterventies
en walking football als vormen van (systeem)innovatie kunnen worden gezien.
Bij deze transitie is het systeem sport
proactiever en ‘transitie-aanjagender’
dan bij beide andere genoemde transities. Waar bij de andere transities de
sport(cultuur) nog weleens als ‘vertra-

gende’ factor wordt aangemerkt, ervaart
het systeem sport hier het omgekeerde.
Zo wordt de sport bij de introductie van
kinderen in de sportcultuur nadrukkelijk
geconfronteerd met het overgewicht en
de teruggelopen motorische vaardigheden
van kinderen. Maar hoe moeilijk blijkt het
vervolgens om in andere systemen kinderen weer meer buiten te laten spelen,
van de sociale media en tablets te halen,
meer bewegingsonderwijs te geven en
minder te laten snoepen en minder frisdrank te laten drinken? Die andere systemen werken niet zomaar mee, zoals
recent onder andere de gang van zaken
bij het Nationaal Preventieakkoord en de
reactie van het Ministerie van OCW op
het advies Plezier in bewegen hebben
laten zien.

Conclusie: midden in de transitie
De transitie in de sport is niet voorbij en
evenmin niet doorgegaan. We zitten er
middenin. Het is overigens wel wat verwarrend om te spreken over ‘de transitie in de sport’. Transities zijn structurele maatschappelijke veranderingen, die
gepaard gaan met een groot aantal sys-

teeminnovaties in meerdere maatschappelijke sectoren (systemen), die elkaar
onderling kunnen versterken en tegenwerken. We leven in een tijd waarin zich
meerdere transities, zoals digitalisering,
verduurzaming en vitalisering, tegelijkertijd voltrekken, en het systeem sport heeft
in meerdere of mindere mate te maken
met de doorwerking van al die transities in de sport.
Zoals de drie besproken transities (digitalisering, verduurzaming en vitalisering) hebben laten zien, kunnen transities onderling variëren naar de mate van
veelomvattendheid, coördinatie en doelgerichtheid. Als je van ‘de transitie in de
sport’ een project maakt, impliceert dat
doelgerichtheid en vergt dat ‘transitiemanagement’. Wat is het globale beeld
of doel bij de transitie(s) in de sport, de
visie op waar de sport naartoe moet, en
hoe wordt die strategische visie uitgewerkt en bewaakt? Deze vragen komen
aan bod in het volgende nummer van
Sport & Strategie.
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Luie dikkerds
Stel: u ziet een man met fors overgewicht een patatje eten. Wat is de
eerste gedachte die in u opkomt? Stel:
u ontmoet dezelfde man als professiDOOR MIRJAM STUIJ onal – zorgverlener, buurtsportcoach,
journalist, het maakt eigenlijk niet uit –
maar dan zonder een bakje patat in zijn hand. Wat
zou dan de eerste gedachte zijn die in u opkomt?
Eerlijk antwoorden.
In theorie bent u vast opgeleid tot een objectieve
professional die iedereen op een gelijke manier benadert. De praktijk blijkt weerbarstiger. Onlangs verscheen het boek Knap voor een dik meisje, waarin
Tatjana Almuli op indringende wijze beschrijft hoe
vooroordelen over haar gewicht haar leven continu beïnvloeden. Boos is ze, op alle professionals
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die alleen maar zeggen dat ze gezond moet eten
en veel moet bewegen, omdat het dan wel goed
komt. “Alsof ik dat niet allang doe!”, wil ze hen toeschreeuwen. Maar dat doet ze niet. Omdat ze weet
dat het geen zin heeft.
Recent interviewde ik kinderen die vanwege hun
gewicht in een zorgtraject zitten. Ik vroeg ze naar
hun ervaringen met gesprekken met zorgverleners.
Er kwamen vergelijkbare reacties naar voren. Een
meisje van veertien, dat al veel verschillende professionals had gezien, vond dat zorgverleners zich
beter moeten inleven in degene die tegenover hen
zit: “Elke situatie is anders, want niet veel mensen
worden dik geboren… of te mager.” Dit naar aanleiding van zorgverleners die voor haar gevoel elke
keer gewoon maar aannamen dat ze veel eet, zonder

echt verder te vragen en oog te hebben voor de problemen die het meisje in haar leven ervaart.
De belangrijkste aanbeveling aan zorgverleners voor
verbetering volgens de kinderen? Leer me eerst kennen,
voordat je met mij over mijn gewicht praat. Vraag hoe
het met me gaat, op school en thuis. Luister naar mij
en probeer me te begrijpen. En: laat merken dat je
me wilt helpen en dat je je best voor me wilt doen.
Niet alleen door wat je zegt, maar ook door wat je
daarbij uitstraalt. Denk daarbij vooral ook even terug
aan uw eerste gedachte bij die man en zijn patatje.
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