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Samenvatting
Het onderzoek naar de invloed van het aanbod, de motieven en de persoonskenmerken op de
sportparticipatie van 50+’ers is uitgevoerd in opdracht van Sportbuurtwerk Solidez, gevestigd in de
gemeente Renkum. Naar aanleiding van de sportnota die in 2012 is verschenen, heeft
Sportbuurtwerk Solidez dit onderzoek in gang gezet. Het is de bedoeling dat er een toename van de
sportparticipatie ontstaat onder 50+’ers, en dat er naar aanleiding van het toetsen van de motieven,
het aanbod en de persoonskenmerken een compleet aanbod ontstaat voor 50+’ers in de gemeente
Renkum. Dit zal gerealiseerd moeten worden in samenwerking met verschillende partners zoals
sportaanbieders, buurtcentra, gezondheidsorganisaties etc. De doelstelling van het onderzoek luidt
als volgt;
‘’Het doen van aanbevelingen aan Sportbuurtwerk Solidez over de verhoging van de sportparticipatie
voor 50+’ers, door middels kwantitatief onderzoek, inzicht te geven in de invloed van de
factoren(aanbod, motieven en persoonskenmerken) op de sportparticipatie van 50+’ers en door te
kijken hoe hier op ingespeeld kan worden.’’
Uit het theoretische kader van dit onderzoek zijn verschillende variabelen naar voren gekomen,
waarvan gekeken gaat worden of deze van invloed zijn op de sportparticipatie (onafhankelijke
variabele). De drie onafhankelijke variabelen die binnen dit onderzoek centraal staan zijn het
sportaanbod binnen de gemeente Renkum, de motieven om wel of niet te sporten en de
persoonskenmerken. Naar het aanbod wordt gekeken aan de hand van de marketingmix (prijs,
plaats, promotie, personeel, product) en de beleveniseconomie (amusement, leren, esthetiek,
ontsnapping). Wat betreft de motieven wordt er onderscheid gemaakt in intrinsieke motieven,
extrinsieke motieven en motieven om niet te sporten. De persoonskenmerken worden bekeken aan
de hand van de leeftijd, het geslacht, het inkomen, de afkomst, en het opleidingsniveau. Door middel
van een schriftelijke enquête is getoetst of deze drie variabelen van invloed zijn op de
sportparticipatie van 50+’ers. Vervolgens is de data statistisch getoetst middels de chi-square en
cramer’s V test.
Uit het onderzoek komt naar voren dat 82,3% van de ondervraagden sport en dat 86% lid is van een
sportvereniging. Over het algemeen is men zeer tevreden over de verschillende aspecten die het
aanbod met zich mee brengt. Opvallend is wel dat de respondenten over het algemeen nog niet echt
bekend te zijn met de huidige specifieke activiteiten/verenigingen voor 50+’ers (galmronde,
beweegkuur, sporttwist, Sjabbens Sports & Health, 50+ sport en spel en Onder ons), terwijl er wel
wordt aangegeven dat men bekend is met het algemene aanbod. Daarnaast is er een aantal
significante verschillen aangetoond tussen het aanbod en de sportparticipatie/lid zijn van een
sportvereniging (zo is er een positieve samenhang tussen sportparticipatie en de tevredenheid over
informatievoorziening, en tussen het lid zin van een sportvereniging en tevredenheid over
informatievoorziening). De belangrijkste motieven om te sporten zijn lichaamsbeweging/gezondheid
(78,2%), gezelligheid/sociale contacten (57,8%) en opbouw conditie, kracht of lenigheid (50,3%). Van
deze motieven hebben de statistische toetsen aangetoond dat er bij lichaamsbeweging/gezondheid
en gezelligheid/sociale contacten een positieve samenhang is met het lid zijn/worden van een
sportvereniging. Over de persoonskenmerken kan gezegd worden dat het man/vrouw gehalte
ongeveer gelijk verdeeld is, namelijk (46,3% om 53,7%) en dat het grootste deel ouder was dan 65+
(44,2%). De statistische toetsen op het gebied van persoonskenmerken hebben geen significante
resultaten opgeleverd.
Naar aanleiding van de resultaten kan er geconcludeerd worden dat verschillende aspecten van de
variabelen, van invloed zijn op de sportparticipatie. Zo zijn er significante verschillen gevonden wat
sportparticipatie betreft in combinatie met de bekendheid met het aanbod, tevredenheid over het
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aanbod, informatievoorziening over sport, bereikbaarheid van sportvoorzieningen en mogelijkheid
om kennis te maken met verschillende sporten. Wat betreft de motieven kan geconcludeerd worden
dat er significante verschillen gevonden zijn tussen mensen met gezondheid en sociale contacten als
motief hebben om te sporten en mensen die dit niet hebben. De persoonskenmerken hebben geen
significante resultaten opgeleverd, wat betekend dat er geen verschillen zijn in sportparticipatie
tussen mannen en vrouwen, leeftijd, afkomst etc. Al met al kan geconcludeerd worden dat het
aanbod en de motieven om te sporten weldegelijk van invloed (kunnen) zijn op de sportparticipatie
van de doelgroep.
Om hier op in te kunnen spelen zijn er verschillende aanbevelingen opgesteld die Sportbuurtwerk
Solidez moet doorvoeren om uiteindelijk de sportparticipatie te verhogen. Er is onderscheid gemaakt
in verander- en handhaafadviezen. Verschillende veranderadviezen zijn: Informeren over het
bestaande aanbod, creëren van betaalbare mogelijkheden om te sporten bij
verenigingen/fitnesscentra, clinics en kennismakingslessen en de uitbreiding verenigingsaanbod. De
handhaafadviezen luiden: blijf zorgen voor een goede bereikbaarheid van de
sportvoorzieningen/sportactiviteiten, behouden van betaalbare sportactiviteiten georganiseerd door
Sportbuurtwerk Solidez en blijf de focus leggen op gezondheid en sociale contacten.

Summary
This research to the influence of the sportsoffer, the motives and personal characteristics on the
sportsparticipation from 50+’ers, was accomplished in order of Sportbuurtwerk Solidez. The reason
why this research is accomplished is the sport note from 2012. Sportbuurwerk Solidez wants to
create an complete sportsoffer for 50+’ers and, following the sportsoffer, the motives and personal
characteristics to increase the sportsparticipation of the targetgroup. The research objective is;
'' To make recommendations to Sportbuurtwerk Solidez on the increase sport participation for 50+’ers
by using quantitative research , to give the effect of the different factors (sportsoffer , motives and
personal characteristics ), on the sports participation of 50+’ers and by looking how to anticipate on
this.
The theoretical framework of this research shows different kinds of variables of which we are going
to look if they affect the sportsparticipation of 50+’er (the depentent variable). The three
independent variables wich are crucial in this research are the sportsoffer of the community Renkum,
the motives to sport (or don’t sport) and the personal characteristics. In case of the sportsoffer there
will be looked towards the prize, place, promotion, personnel and the product. In case of the motives
there is made a difference in intrinsic motivation, extrinsic motivation and motives to don’t sport.
The personal characteristics we are going to look for are age, gender, wage, place of birth and
education level. By way of a survey will be test or the different independent variables affects the
sportsparticipation of 50+’ers. After this, the data was testet bij way of the chi-square en cramer’s V
test.
The survey shows that 82,3% of the respondents sports and 86% is member of a sportsassociation.
Most of the times, respondents are satisfied about the sportsoffer within the communicty of
Renkum. Remarkable is the fact that the respondents indicate they are not familiar with the specific
sportsoffer for 50+’ers (galmronde, beweegkuur, sporttwist, sjabbens Sports & Health, 50+ sport en
spel en Onder ons), while the respondents also indicate they are familiar with the sportsoffer within
the community of Renkum. Besides of that there are several correlations shown between the
sportsoffer and the sportsparticipation/being member of a sportsassociation. The most important
motives to sport are health (78,2%), sociability (57,8%) and gaining condition, strenght, limberness
(50,%). The motives health and sociabilty has shown a positive correlation in comparison with
sportsparticipation/being member of a sportsassociation. About the personal characteristics can we
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say that 46,3% was male and 53,7% was female. The most of the respondents where 65+ (44,2%).
The tests of personal characteristics did not show some significant differences.
After looking the results, we can conclude that different aspects from the variables, can influence the
sportsparticipation. There are a different kind of significant differences looking at the
sportsparticipation in combination with the sportsoffer. Also the different kind of motives can
influence thesportsparticipation. Social contacts and health are showing significant differences in
combination with being member of a sportsassociation. The personal characteristics did not show
some signigicant differences. After all we can conclude that the sportsoffer and the different
motives to sport, definitely can affect the sportsparticipation of 50+’ers and 50+’ers with a disability.
To anticipate on the results there where made different kinds of recommendations, which
Sportbuurtwerk Solidez can implement to increase the sportsparticipation of 50+’ers. It is
recommended to inquire about sports, create some affordable options to sport, organize some
clinics and expand the offer of sportsassosiations. Sportbuurtwerk Solidez also need to look after a
good reachableness, and have to keep current affordable options to sport. At last Sportbuurtwerk
Solidez has to focus on the sociability and social contacts.
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1. Inleiding
In hoofdstuk 1 van deze scriptie worden de inleiding en aanleiding tot het onderzoek beschreven.
Allereerst wordt het projectkader weergegeven. Het projectkader bestaat uit een beschrijving van de
stageorganisatie en de aanleiding van het onderzoek. Hierop volgend wordt de doelstelling van het
onderzoek beschreven en nader toegelicht. De aanleiding en doelstelling van het onderzoek hebben
geleid tot verschillende hoofd- en deelvragen, op theoretisch, empirisch en analytisch vlak.
Vervolgens wordt het onderzoeksmodel schematisch weergegeven, aangevuld door een tekstuele
toelichting. Tot slot zijn er een begrippenkader en leeswijzer te vinden.

1.1 Projectkader
Het projectkader bevat een beschrijving van de stageorganisatie en de aanleiding van het onderzoek.

1.1.1. Stageorganisatie
De organisatie waarvoor het onderzoek uitgevoerd wordt is Sportbuurtwerk Solidez. In 2002 is de
organisatie Sportbuurtwerk in het leven geroepen door de gemeente Renkum. Sinds 2011 is het
onderdeel van de brede welzijnsinstelling Solidez geworden.
Het Sportbuurtwerk fungeert als aanspreekpunt voor de buurt, het onderwijs en sportverenigingen
als het gaat om sportprojecten, sportactiviteiten en sportevenementen. Binnen de zes kernen van de
gemeente Renkum worden sportgerelateerde activiteiten in samenwerking met sportaanbieders, de
scholen en de wijk georganiseerd. Het gaat hierbij om de kernen Doorwerth, Heveadorp, Heelsum,
Renkum, Oosterbeek en Wolfheze.
In eerste instantie richtte het Sportbuurtwerk zich op jeugd, jongeren, en 50+'ers. Voor deze
verschillende doelgroepen werden verschillende activiteiten/interventies georganiseerd. Vervolgens
is daar in 2013 de doelgroep ‘mensen met beperking’ aan toegevoegd.

1.1.2. Aanleiding
Recentelijk is de nieuwe sportnota (2012) verschenen van de gemeente Renkum. Binnen deze
sportnota staan verschillende ambities centraal, namelijk; de breedtesportambitie, de sociaalmaatschappelijke ambitie, de welzijnsambitie en de topsportambitie. Solidez Sportbuurtwerk richt
zich voornamelijk op de sociaal-maatschappelijke ambitie. Op landelijk niveau wordt gestreefd naar
een sociaal klimaat waarin burgers met plezier samenleven, trots zijn Nederlander te zijn en graag
iets bijdragen aan de maatschappij (Olympisch plan, 2009). Gekeken naar de gemeente Renkum wil
deze, rekening houdend met de positieve maatschappelijke waarde van sport, mogelijkheden
scheppen voor en stimuleren van de (blijvende) deelname aan sport door een zo groot mogelijk deel
van de Renkumse bevolking (Sportnota, 2012). Dit moet gerealiseerd worden door beleid te voeren
met sportieve kansen voor iedereen (Sportnota, 2012).
Dit geldt ook voor de 50+’ers binnen de gemeente. Het is de bedoeling dat er een toename van de
sportparticipatie ontstaat onder bovengenoemde doelgroep en dat er naar aanleiding van motieven,
aanbod en persoonskenmerken een compleet aanbod ontstaat voor 50+’ers in de gemeente
Renkum. Dit zal gerealiseerd moeten worden in samenwerking met verschillende partners zoals
sportaanbieders, buurtcentra, gezondheidsorganisaties etc. Om uiteindelijk te komen tot een
compleet aanbod wordt onderzoek gedaan naar wat de invloed is van motieven, aanbod en
persoonskenmerken op de sportparticipatie bij de 50+’ers. Hieruit volgen uiteindelijk aanbevelingen
over het integraal (wijkgerichte en multidisciplinaire) sportaanbod in samenwerking met de
verschillende actoren/partners, aan de hand van de wensen/behoeften om uiteindelijk de
sportparticipatie bij de desbetreffende doelgroep te verhogen.
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1.2 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen over hoe de sportparticipatie bij 50+’ers
verhoogd kan worden. Om dit in kaart te brengen zal kennis over de motieven van respondenten om
wel en niet te sporten vergaard moeten worden. Met deze kennis kan Sportbuurtwerk Solidez een
poging doen om verhoging van de sportparticipatie te bewerkstelligen. Daarnaast kan gesteld
worden dat de sportparticipatie ook verhoogd kan worden, door te kijken naar persoonskenmerken
en het huidige aanbod. Kortom, het doel van de organisatie is om uiteindelijk de sportparticipatie
onder 50+’ers te verhogen. Dit onderzoek zal zich er op richten om de organisatie te voorzien van
aanbevelingen en nieuwe inzichten in motieven, aanbod en persoonskenmerken.
De doelstelling voor het afstudeeronderzoek volgens de theorie van Verschuren & Doorewaard
(2007) luidt als volgt:
‘’Het doen van aanbevelingen aan Sportbuurtwerk Solidez over de verhoging van de sportparticipatie
voor 50+’ers, door middels kwantitatief onderzoek, inzicht te geven in de invloed van de aanbod,
motieven en persoonskenmerken op de sportparticipatie van 50+’ers en door te kijken hoe hier op
ingespeeld kan worden.’’

1.3 Onderzoeksmodel
Hieronder is een schematische weergave te vinden van het onderzoeksmodel wat centraal staat
binnen het onderzoek. Onder het schema wordt een beschrijving gegeven volgens de methode van
Verschuren en Doorewaard (2007).
A

B

C

D

Doelgroep 50+
Theorie
Sportparticipatie

Analyse resultaten

Theorie Aanbod(en
interventies)

Theorie Motieven

A
M
P

Aanbevelingen

Sportparticipatie

Analyse resultaten
Theorie
Persoonskenmerken

Doelgroep 50+

Bovenstaand model geeft de bestudering weer van de invloeden die verschillende factoren kunnen
hebben op de sportparticipatie bij 50+’ers, gebaseerd op verschillende theorieën over
sportparticipatie, aanbod, motieven en persoonskenmerken(A), waarmee de meningen van de
betrokken doelgroep wordt geïnventariseerd over de invloed van aanbod, motieven en
persoonskenmerken op de sportparticipatie(B). Het analyseren van de verkregen informatie (C) zal
Sportbuurtwerk Solidez uiteindelijk concrete aanbevelingen opleveren over hoe om te gaan met de
sportparticipatie (D).
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1.4 Vraagstellingen
Om de eerder benoemde kennis/inzichten te verkrijgen worden vraagstellingen opgesteld om
structuur aan te brengen in het onderzoek. De vraagstellingen worden onderverdeeld in hoofd- en
deelvragen op theoretisch, empirisch en analytisch vlak. Hieronder worden de verschillende
vraagstellingen en bijbehorende deelvragen weergegeven waarop dit onderzoek zich zal richten.
Theoretische vraagstelling
Wat is vanuit de theorie (en evt. een vooronderzoek) bekend over de invloed van motieven, aanbod
en persoonskenmerken op sportparticipatie van 50+’ers?





Wat is er bekend over motieven en de invloed hiervan?
Wat is er bekend over het huidige aanbod en de invloed hiervan?
Wat is er bekend over sportparticipatie in het algemeen en wat betreft de doelgroep?
Wat is er bekend over persoonskenmerken en de invloed hiervan?

Empirische vraagstelling
Wat is de mening van de 50+’ers over de invloed van motieven, aanbod en persoonskenmerken op
de sportparticipatie van de doelgroep 50+?




Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep voor het aanbod en hoe kan dit
sportparticipatie beïnvloeden?
Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende interventies en het huidige aanbod en de
invloed hiervan op de sportparticipatie?
Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende motieven om te bewegen, of juist niet?

Analytische vraagstelling
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de meningen van 50+’ers over de invloed van
motieven, aanbod en persoonskenmerken op de sportparticipatie van de 50+’ers?



Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van de overeenkomsten en verschillen?
Hoe kan er ingespeeld worden op de overeenkomsten en verschillen?

1.5 Begrippenkader
Binnen het onderzoek staan een aantal begrippen centraal, die gedurende deze scriptie constant
terug zullen keren. Deze verschillende begrippen zullen uitgelegd worden in het begrippenkader. Het
gaat om de begrippen sportparticipatie, motieven, interventies, aanbod en samenwerking.
Sportparticipatie
Om een duidelijk beeld te geven van sportparticipatie wordt het begrip in tweeën gesplitst. Allereerst
wordt er een definitie gegeven van het begrip ‘sport’ en vervolgens van het begrip ‘participatie’.
Sport is een begrip dat lastig te definiëren is en op verschillende manier te interpreteren valt. Van
Bottenburg, 2000 definieert sport als volgt;
“Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband maar ook
ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifiek ruimtelijke
voorziening en/of omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften en gebruiken die in
internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie- of wedstrijdelement in de
desbetreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn gekomen”
(Diopter-Janssen& van Botenburg BV, 2000).
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Uit deze definitie kan worden opgemaakt dat sport volgens van Bottenburg een menselijke activiteit
is, die wordt uitgevoerd om bepaalde prestaties te behalen. Zoals de definitie aangeeft kan het gaan
om een competitie- of wedstrijd element, maar ook om andere activiteiten (hierbij kan gedacht
worden aan gezondheidsbevordering en dergelijke).
Nu duidelijk is op welke manier sport gedefinieerd wordt volgens van Bottenburg, kan er gekeken
worden naar het begrip participatie. Volgens het Nationaal kompas volksgezondheid (2012) wordt
het begrip participatie gedefinieerd op de volgende wijze;
‘’Participatie staat voor het meedoen aan het maatschappelijke leven. Het begrip participatie kan
zowel breed als smal worden opgevat. Bij een brede opvatting gaat het om het meedoen aan het
maatschappelijke verkeer in al zijn facetten en ook andere vormen van betrokkenheid zoals het op de
hoogte blijven van nieuws en actualiteiten (RMO, 2008; Verté et al., 2011). Bij een smalle opvatting
draait het om deelname aan een bepaalde activiteit.’’ (RMO, 2008).
In het geval van dit onderzoek, gaat het om een smalle opvatting van participatie. Het gaat er om dat
er uiteindelijk deelgenomen wordt aan een bepaalde activiteit, te weten sport. Wanneer beide
definities bestudeerd worden kan de volgende definitie gegeven worden, die tevens gehanteerd
wordt binnen het vervolg van dit onderzoek.
‘’Het deelnemen aan een bepaalde activiteit, te weten sport, om doormiddel van de betreffende sport
te voorzien in bepaalde behoeftes en/of doelen’’.
Motieven
Motieven waarom respondenten besluiten wel of juist niet te gaan sporten. Het gaat hierbij om
intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie en motieven die respondenten er van weerhouden te
sporten. Intrinsieke motivatie is het doen van een activiteit voor zijn eigen bevrediging in plaats van
dat de activiteit iets oplevert voor degene die de activiteit uitvoert (Deci, 1971). Extrinsieke motivatie
is motivatie die men krijgt wanneer er met een bepaalde activiteit, een bepaald resultaat (gevolg)
behaald kan worden (Deci, 1971).
Aanbod
Binnen dit onderzoek wordt onder ‘aanbod’ verstaan wat het huidige sportaanbod is voor 50+’ers en
wat de wensen en behoeften zijn op het gebied van het sportaanbod. Bij het aanbod wordt gekeken
naar de marketingmix en de beleveniseconomie, om te bepalen hoe het aanbod ‘vormgegeven’ dient
te worden.
50+’ers
Alle respondenten binnen de gemeente Renkum die 50 jaar of ouder zijn.

1.6 Verantwoording en Relevantie
In deze paragraaf wordt beschreven waarom dit onderzoek van belang is voor het vakgebied van een
‘Sport- en gezondheidsmanager’. Zoals aangegeven richt het onderzoek zich op het doen van
aanbevelingen over de verhoging van de sportparticipatie onder de doelgroep 50+. Binnen de
gemeente Renkum wordt er naar gestreefd om sport gemeentebreed te stimuleren voor
verschillende doelgroepen, dus ook voor 50+’ers(Sportnota, 2012). Dit komt voort uit de sociaalmaatschappelijke ambitie die is opgesteld. Niet alleen op regionaal niveau wordt getracht de
sportparticipatie te verhogen, maar ook op landelijk niveau (gezien de Olympische ambitie). Hierin
wordt voor de SGM’er ook een belangrijke rol gezien. Onderzoeken als deze kunnen er indirect voor
zorgen dat de sportparticipatie toeneemt en kan ook andere gemeenten helpen bij de omgang met
sportparticipatie en/of de doelgroep die centraal staat.
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Uiteindelijk zal dit ook bijdragen op landelijk niveau. Een SGM’er wordt er mede voor opgeleid om
onderzoeken als deze te kunnen uitvoeren en mogelijke aanbevelingen te kunnen implementeren.
Op deze manier kan een SGM’er een bijdrage leveren aan het verhogen van de sportparticipatie. Ook
kan een onderzoek als deze relevant zijn voor het SGM-vakgebied. Zo kan het gebruikt worden om
vergelijkbare onderzoeken of vervolgonderzoeken uit te voeren. Verder kan informatie gewonnen
worden die weergegeven is binnen het theoretisch kader van dit onderzoek. Daarnaast heeft het ook
een hoge maatschappelijke waarde, aangezien er wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan de wensen en behoeften van de burgers.
Naast de bijdrage voor de sportparticipatie draagt het onderzoek ook bij aan de ontwikkeling van een
SGM’er. Als SGM’er wordt verwacht dat men in staat is wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
Binnen de onderwijseenheid ‘afstudeerstage’ staan daarom de competenties advies en consultancy
hoog in het vaandel. Er wordt geprobeerd organisaties van zo concreet mogelijke aanbevelingen te
voorzien, die gebaseerd zijn op het uitgevoerde onderzoek.

1.7 Leeswijzer
In het vervolg van deze scriptie komen verschillende onderdelen aan bod. Allereerst wordt het
theoretische kader weergegeven, waarin theorie betreffende de verschillende begrippen die centraal
staan, wordt uitgewerkt in relatie tot het onderzoek. Aan het einde van het theoretische kader wordt
antwoord gegeven op de theoretische deelvraag die opgesteld is binnen dit onderzoek. Aansluitend
op het theoretische kader wordt de methode van onderzoek (hoofdstuk 3) beschreven. Deze zal
bestaan uit kwantitatief onderzoek. Voor deze vorm van onderzoek wordt uitgewerkt hoe het in zijn
werk zal gaan. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek, beschreven in hoofdstuk 3, zullen de
resultaten volgen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken uit de gevonden
resultaten. Hoofdstuk 6 biedt ruimte om discussie te voeren over de gevonden resultaten en
conclusies. Als laatste zal in hoofdstuk 7 aandacht besteedt worden aan de aanbevelingen die gedaan
worden richting Sportbuurtwerk Solidez.
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de theoretische deelvragen die opgesteld zijn in
hoofdstuk één van dit onderzoek. Allereerst wordt de theoretische vraagstelling met bijbehorende
deelvragen weergeven om een duidelijk beeld te schetsen van de vragen die centraal staan binnen
dit hoofdstuk. Vervolgens wordt besproken op welke manier de gebruikte theorieën verzameld zijn.
Als laatste zullen de variabelen uiteengezet worden met behulp van verschillende theorieën, om
uiteindelijk de theoretische vraagstelling te kunnen beantwoorden. Al het voorgaande zal vervolgens
leiden tot het definitieve conceptuele model.

2.1 Methode
De paragraaf methode bevat een korte toelichting van de manier waarop theorieën zijn verzameld.
Om te beginnen is er gezocht naar boeken, artikelen of andere publicaties die direct te maken
hebben met de variabelen waar het binnen dit onderzoek om draait. Dit is voornamelijk gebeurd via
de databases van Google Scholar, Google en HAN Quest. Vervolgens zijn deze bronnen gebruikt om
tot nieuwe bronnen te komen door het raadplegen van de literatuurlijst. Dit principe wordt ook wel
het ‘sneeuwbaleffect’ genoemd. Via deze methode van theorie verzamelen zal antwoord gegeven
worden op de volgende theoretische vraagstellingen. Aan het einde van iedere paragraaf zullen de
bijbehorende deelvragen beantwoord worden. In de algemene conclusie komt de hoofdvraag aan
bod.
Wat is vanuit de theorie (en evt. een vooronderzoek) bekend over de invloed van aanbod, motieven,
persoonskenmerken op sportparticipatie van 50+’ers?





Wat is er bekend over motieven en de invloed hiervan?
Wat is er bekend over het huidige aanbod en de invloed hiervan?
Wat is er bekend over sportparticipatie in het algemeen en wat betreft de doelgroep?
Wat is er bekend over persoonskenmerken en de invloed hiervan?

2.2 Sportparticipatie
Een belangrijk begrip binnen dit onderzoek is sportparticipatie. Het uiteindelijke doel van de
stageorganisatie is om doormiddel van de aanbevelingen die gegeven worden, de sportparticipatie
onder 50+’ers te verhogen. Maar wat is sportparticipatie nou precies, wat is er bekend over de
sportparticipatie in het algemeen wat is er bekend over de sportparticipatie van de doelgroep?

2.2.1 Sportparticipatie algemeen
In paragraaf 1.5 (het begrippenkader) is een uitgebreide definitie van het begrip sportparticipatie te
vinden. Voor de duidelijkheid wordt hier nogmaals kort de definitie weergegeven, zoals deze wordt
gehanteerd binnen dit onderzoek: ‘’Het deelnemen aan een bepaalde activiteit, te weten sport, om
doormiddel van de betreffende sport te voorzien in bepaalde behoeftes en/of doelen’’.
In de loop der jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in de sport en sportdeelname. Zo is
sport een stuk commerciëler geworden en wordt er steeds meer waarde gehecht aan het
winstoogmerk wat er aan verbonden is. Vooral voor de sportverenigingen, die georganiseerd zijn
zonder winstoogmerk is dit erg nadelig. Naast het feit dat de sport steeds commerciëler is geworden,
is sporten ook steeds meer individualistisch geworden. Dit heeft te maken met het feit dat
respondenten steeds minder tijd hebben en hun prioriteiten verleggen naar andere zaken die
belangrijk zijn in het leven (Sport-Koepel, 2013). Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de
ontwikkeling van de sportdeelname. In figuur 1 is de ontwikkeling van sportdeelname van de
bevolking van 6 jaar en ouder weergegeven over de periode van 1983 tot en met 2007.
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Figuur 1: Frequente sportdeelname, bevolking van 6 jaar en ouder, 1983-2007 (in
procenten) (Sportersmonitor, 2010).

Wat betreft de sportdeelname in het algemeen, geeft ook figuur 2 een duidelijk beeld van de
sportdeelname van de bevolking naar leeftijd, van 6 jaar en ouder.

Figuur 2: Frequente sportdeelname naar leeftijd, bevolking van 6 jaar en ouder, 1991-2007 (in procenten)
(Sportersmonitor 2010).

In figuur 2 is te zien dat de sportdeelname naarmate de leeftijd vordert, eigenlijk alleen maar
afneemt. De jeugd sport het meest, maar vanaf dat moment daalt de sportparticipatie steeds verder.
Vooral vanaf de doelgroep 65+ is er een flinke daling te zien. Deze daling begint echter al vanaf
ongeveer 50 jaar. Toch is het wel positief dat de sportparticipatie in het algemeen is verbeterd in de
loop der jaren, dit is te zien aan de verschillen tussen de verschillende ‘lijnen’(Sportersmonitor,
2010).
Ook recentere cijfers tonen aan dat de sportparticipatie afneemt naarmate de bevolking ouder
wordt. Zo is in de Sportersmonitor van 2012 de volgende grafiek weergegeven (zie figuur 3)
(Sportersmonitor, 2012).
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Figuur 3: Sportfrequentie 2012, bevolking die minstens 12 keer per jaar sport (RSO-norm) (Sportersmonitor,
2012).

Binnen figuur 3 is rekening gehouden met de RSO-norm (richtlijn sportdeelname onderzoek). Volgens
deze norm moet er minstens 12 keer per jaar gesport worden om als ‘sporter’ gezien te mogen
worden (Sportdeelname in Nederland, 2012). Het aantal respondenten dat aan deze norm voldoet
neemt duidelijk af, naarmate de leeftijd hoger wordt. Dit is te zien aan het groeiende ‘rode vlak’ per
leeftijdscategorie.
Zoals bij de cijfers hierboven al duidelijk wordt, is de sportparticipatie medeafhankelijk van bepaalde
persoonskenmerken (hierboven voornamelijk leeftijd). Toch zijn er ook andere persoonskenmerken
waar rekening mee gehouden dient te worden. Persoonskenmerken zijn kenmerken van
respondenten waarop weinig tot geen invloed kan worden uitgeoefend, maar die wel van invloed
kunnen zijn op de sportparticipatie van de respondenten. In het vervolg van deze paragraaf worden
enkele persoonskenmerken benoemd en kort toegelicht om duidelijkheid te creëren wat betreft de
invloed op sportparticipatie.
Leeftijd
Leeftijd is een kenmerk waar geen invloed op uitgeoefend kan worden, maar die wel van invloed kan
zijn op de sportparticipatie. Denk bijvoorbeeld aan de oudere respondenten in de samenleving. In de
Sportersmonitor (2008) worden blessures en/of ziekte als voornaamste reden genoemd om te
stoppen met sporten onder de ouderen respondenten binnen de samenleving. Gegevens eerder in
deze paragraaf tonen ook aan dat leeftijd een factor is die van invloed is op de sportparticipatie.
Geslacht
Het geslacht is een kenmerk dat niet zo zeer van invloed zal zijn op de sportparticipatie, maar is wel
belangrijk om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen mannen en vrouwen.
Inkomen
Het inkomen is van groot belang bij de deelname aan sport. Wanneer respondenten een hoger
inkomen hebben, kan verondersteld worden dat men eerder geneigd is geld te besteden aan sport.
Wanneer het inkomen lager is zullen respondenten eerder prioriteiten gaan stellen. In de
Sportersmonitor van 2010 wordt het volgende gesteld; ‘Wie een inkomen heeft onder 105% van het
sociaal minimum, maar ook een inkomen op 105%-130% van het sociaal minimum, heeft een grotere
kans om niet aan sport en andere activiteiten op cultureel terrein en in verenigingen deel te nemen,
dan wie een hoger inkomen heeft (Jehoel- Gijsbers 2004).’
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Opleidingsniveau
Ook het opleidingsniveau is van invloed op de sportparticipatie. Zo wordt in de Sportersmonitor
(2010) gesteld dat respondenten met een hoger opleidingsniveau, vaker aan sport doen dan
respondenten met een lager opleidingsniveau(Sportersmonitor, 2010). In de Sportersmonitor van
2012 wordt gesteld dat onder de respondenten met een lage opleiding, 60% participeert in de sport
(wanneer rekening gehouden word met de RSO-norm). Onder de midden- en hoogopgeleide is dit
73% (Sportersmonitor, 2012). Dit is een groot verschil.
Etniciteit
Etniciteit is ook een persoonskenmerk dat de participatie in sport kan beïnvloeden. Zo blijkt dat
autochtonen vaker sport beoefenen dan allochtonen (Sportersmonitor, 2010) en kiezen westerse en
niet-westerse allochtonen eerder voor laagdrempelige sporten zoals zwemmen, fitness en hardlopen
(Sportersmonitor 2012).
Kortom, er zijn verschillende kenmerken die van invloed zijn op de sportparticipatie, maar waar niet
altijd invloed op uitgeoefend kan worden.

2.2.2 Sportparticipatie 50+
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de sportparticipatie van 50+’ers. Ook wordt er hier
gekeken naar de sportparticipatie van 50+’ers binnen de gemeente Renkum.
In de vorige paragraaf is gebleken dat de sportparticipatie onder de Nederlandse bevolking in de loop
der jaren is gestegen (figuur 1), maar dat de sportparticipatie afneemt naarmate de leeftijd vordert.
Binnen dit onderzoek staan 50+’ers centraal. Recente cijfers (uit de Sportersmonitor van 2012) tonen
aan dat de sportparticipatie in deze leeftijdscategorie achterblijft. Binnen deze cijfers wordt rekening
gehouden met de eerder beschreven RSO-norm.
Tabel 1: Sport en beweeggedrag 45-64 jarigen en 65-80 jarigen, rekeninghoudend met de RSO-normen
(Sportersmonitor, 2012)

Sport en beweeggedrag
NL 45-64
en 65-80

Man 45-64
en 65-80

Vrouw 4564 en 6580

Opleiding
laag

69%

63%/58%

65%/57%

61%/58%

53%/52%

68%/64%

41%

38%/38%

40%/40%

36%/36%

29%/34%

43%/42%

61%

61%/59%

59%/58%

63%/63%

63%/63%

60%/60%

NL 5-80

12x

40x

Combi

Voldoet
aan norm
12x per
jaar
sporten
Voldoet
aan norm
40 weken
per jaar
sporten
Voldoet
aan
combinorm

Opleiding
midden/hoog

Uit tabel 1 blijkt dat de sportparticipatie van de leeftijdscategorie 45-64 jarigen, achter blijft ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland. Buiten dat deze groep respondenten vaker niet sport,
gaan zij ook minder frequent sporten (Sportersmonitor, 2012).

17

Opvallend is ook dat dit vooral voorkomt onder de respondenten die laag zijn opgeleid. Daarnaast
blijkt uit de cijfers dat 15% van de 45-64 jarigen niet (of weinig) sport en daarbij ook nog eens
onvoldoende beweging heeft (Sportersmonitor 2012). Niet de gehele groep respondenten die
hierboven beschreven wordt valt onder de doelgroep, echter is er toch een dusdanig grote groep die
er wel onder valt en daarom zijn deze cijfers meegenomen. Naast de leeftijdscategorie 45-64 jaar, is
er nog de leeftijdscategorie 65-80 jarigen. In tabel 4 is ook het sport en beweeggedrag van deze
leeftijdscategorie te zien. Uit de cijfers blijkt dat ook deze categorie respondenten achterblijft als het
gaat om de sportparticipatie. Opvallend is dat de respondenten in deze leeftijdscategorie wel genoeg
bewegen en dat de verschillen tussen mannen, vrouwen, hoog- en laag opgeleide erg klein is. Toch
sport 19% van de 65-80 jarigen niet en bewegen zij onvoldoende (Sportersmonitor, 2012). Het feit
dat toch redelijk grote percentages respondenten in de doelgroep niet voldoen aan de verschillende
normen apart, of gecombineerd, is ook deels terug te zien aan het aantal lidmaatschappen binnen de
gemeente Renkum. Figuur 4 geeft het aantal lidmaatschappen binnen de gemeente Renkum, per
leeftijdscategorie weer.

Figuur 4: Aantal lidmaatschappen per leeftijdscategorie en geslacht in de
gemeente Renkum (KISS rapportage, 2012)

Uit figuur 4 blijkt dat het aantal lidmaatschappen afneemt vanaf 50+, op de groep 60 t/m 65 na.
Tegenover de afnemende sportparticipatie bij de doelgroep 50+ staat de toenemende vergrijzing
onder de Nederlandse bevolking. Figuur 5 geeft aan dat er steeds meer ouderen zijn in Nederland.
Ouderen vormen dus een steeds grotere doelgroep en het is belangrijk dat hier aandacht aan wordt
besteed.

Figuur 5: Leeftijdsopbouw Nederland 2013 (CBS, 2013)

Deze vergrijzing is ook terug te zien in de gemeente Renkum. Figuur 5 geeft de bevolkingsopbouw
weer op 1 januari 2012 in de gemeente Renkum.
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Tabel 2: Leeftijdsopbouw gemeente Renkum 2013 (Gemeente Renkum, 2013)

0 t/m 18
19 t/m 40
41 t/m 64
65 en ouder
Totaal

Mannen
3334
3041
5683
3205
15210

Vrouwen
3190
2845
5928
4400
16344

Totaal
6534
5886
11611
7695
31554

%
21
19
37
24
100

In tabel 2 is duidelijk te zien dat de 2 grootste bevolkingsgroepen de respondenten van 41 t/m 64
jaar en respondenten van 65 jaar en ouder zijn. Dat wil zeggen dat ook in de gemeente Renkum
vergrijzing aan het plaatsvinden is. Rekening houdend met het feit dat dit onderzoek als doel heeft
om aanbevelingen te doen wat betreft het verhogen van de sportparticipatie, is dit een ontwikkeling
waar rekening mee gehouden dient te worden.
Kortom, de sportparticipatie van 50+’ers blijft ruim achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde
en gezien de RSO-normen. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing zorgt er voor dat het
belangrijk is om te weten waarom 50+’ers wel of niet sporten en welke redenen hier aan ten
grondslag liggen.

2.2.3. Conclusie sportparticipatie
Binnen deze subparagraaf wordt antwoord gegeven op de verschillende deelvragen die passen bij
deze paragraaf. Dit wordt gedaan in de vorm van een conclusie.



Wat is er bekend over sportparticipatie in het algemeen en wat betreft de doelgroep?
Wat is er bekend over persoonskenmerken en de invloed hiervan?

In het begin van deze paragraaf is gekeken naar de begrippen ‘sport’ en ‘participatie’ om uiteindelijk
een definitie te kunnen geven van het begrip ‘sportparticipatie’. Deze definitie is als volgt:‘’Het
deelnemen aan een bepaalde activiteit, te weten sport, om doormiddel van de betreffende sport te
voorzien in bepaalde behoeftes en/of doelen’’.
Vervolgens is gekeken naar de sportparticipatie in het algemeen. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat er binnen de sportparticipatie verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de
afgelopen jaren. Sporten is commerciëler en meer individualistisch geworden en sporten komt
steeds meer op een lager pitje te staan, omdat de prioriteit wordt verlegd naar andere zaken die
belangrijk geacht worden. Wat betreft de doelgroep kan geconcludeerd worden dat er vanaf 50+
steeds minder geparticipeerd word en dat het aantal lidmaatschappen binnen de gemeente Renkum
afneemt (KISS rapportage, 2012).
Naast de sportparticipatie is er gekeken naar de persoonskenmerken die van invloed kunnen zijn op
de sportparticipatie van de doelgroep. Leeftijd, geslacht, inkomen, inkomensniveau en etniciteit zijn
persoonskenmerken waar binnen dit onderzoek rekening mee gehouden word, omdat een ieder van
deze kenmerken van invloed kan zijn op de sportparticipatie.
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2.3 Aanbod
In deze paragraaf wordt de variabele ‘aanbod’ besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van
theorieën over de marketingmix/marketingvariabelen en de theorie over belevenismarketing van
Pine & Gilmore.

2.3.1 Marketingmix
Er zijn verschillende aspecten die van invloed kunnen zijn op het al dan niet gebruik maken van het
aanbod dat in de gemeente aanwezig is. Voor dit onderzoek is het van belang om te kijken naar de
marketingmix, omdat het sportaanbod van invloed kan zijn op de sportparticipatie. Aan de hand van
de marketingmix kan worden gekeken of en hoe het sportaanbod van invloed is op de
sportparticipatie van 50+’ers. In 1964 definieerde Jerome Mccarthy de marketingmix, bestaande uit 4
P’s. Deze P’s staan voor prijs, promotie, product en plaats. Volgens Mccarthy zijn dit belangrijke
aspecten om rekening mee te houden wanneer je een product en/of dienst aanbiedt, omdat
doormiddel van deze aspecten ingespeeld kan worden op de behoeftes die aanwezig zijn op de
markt (Dominici, 2009). Anders gezegd geeft Mccarthy aan dat door middel van deze marketing mix
een goed marketingplan kan worden opgesteld, mits de verschillende aspecten op de juiste manier
ingevuld worden (McCarthy, J. & Perreault, W., 2000). Maar wat houden deze 4 P’s precies in, en op
welke manier kan dit van invloed zijn op ‘de klant’? Hier onder zullen de verschillende aspecten kort
toegelicht worden.

2.3.1.1 Prijs
Volgens Yudelson (1999) kan de prijs worden gedefinieerd als ‘alles dat de kopende partij er voor
over heeft om het product/de dienst te verkrijgen, in termen van geld, tijd en moeite’. De prijs is voor
zowel degene die het product of de dienst levert, als voor de consument erg belangrijk. Hoe hoog
stel je de prijs vast en wat heeft de klant voor het product of de dienst over. Dit is het spel tussen
vraag en aanbod. Omdat het voor de leverancier erg eenvoudig is om de prijs te veranderen, is dit
een instrument dat veel gebruikt wordt. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het product of de dienst erg
gewild is en de consument heeft er veel voor over, kan de leverancier er voor kiezen de prijs te
verhogen. Dit kan natuurlijk ook in tegenovergestelde richting werken. Kortom, de prijs is een aspect
dat van grote invloed kan zijn op de consumptie van een bepaald product of dienst. Naast de prijs in
het algemeen, is er ook nog het fenomeen ‘willingnes to pay’. Willingnes to pay wil zeggen, de
bereidheid van consumenten tot betalen. De willingnes to pay kan dus worden omschreven als
hetgeen men wil betalen voor een bepaald product of bepaalde dienst, op een bepaald moment
(Dejonghe, 2007). Dit verschijnsel kan dus ook weldegelijk van invloed zijn op de sportparticipatie
van de doelgroep. Wanneer men niet bereid is de vraagprijs te betalen, zal eerder besloten worden
om niet te participeren. Kortom, de prijs en de willingness to pay zijn zeker aspecten waar rekening
mee gehouden dient te worden binnen dit onderzoek.
De prijs kan bij 50+’ers van invloed zijn op de sportparticipatie. 50+‘ers werken bijvoorbeeld niet
altijd meer fulltime of zijn zelfs met pensioen. Dit betekent dat ze minder inkomsten ontvangen dan
voorheen. Wanneer het dan erg prijzig is om een sport te gaan beoefenen of deel te nemen aan
sportgerelateerde activiteiten, kan dit een reden zijn om het niet te doen. Daarnaast kan een hoge
prijs ook respondenten afschrikken, omdat men vooraf niet weet of men waar voor hun geld krijgt.
Ook is het mogelijk dat men simpelweg niet bereid is een dusdanig hoog bedrag uit te geven om te
gaan sporten. Wanneer meer bekend is over het feit hoe de doelgroep denkt over de prijs, kan het
sportaanbod binnen de gemeente Renkum misschien beter afgestemd naar de wensen van de
afnemer.
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2.3.1.2 Promotie
Ook voor de promotie heeft Yudelson (1999) een definitie opgesteld, namelijk ‘alle informatie die
overgedragen wordt tussen de verschillende partijen (dus de leverancier en consument), om de
consument bekend te maken met het product en mogelijk te overtuigen’. Ook volgens McCarthy zijn
alle vormen van communicatie om er voor te zorgen dat de verkoop toeneemt ‘promotie’. Hij maakt
hierbij onderscheidt tussen public relations, free publicity, reclame, persoonlijke verkoop,
verkooppromotie en cold calling (McCarthy, 2000). Al deze manieren zijn vormen van promotie om
er voor te zorgen dat de klant er van overtuigd wordt om het product te kopen of deel te nemen aan
een bepaalde dienst.
Maar hoe kan de promotie van invloed zijn op de sportparticipatie van 50+’ers? De doelgroep 50+ is
een vrij specifieke groep respondenten. Het is belangrijk dat de doelgroep op de hoogte is van de
verschillende sporten, verenigingen, activiteiten die worden aangeboden binnen de gemeente
Renkum. Wanneer de doelgroep hier niet van op de hoogte zijn kan er gedacht worden dat de sport
niet aanwezig is of niet geschikt is voor hun deelname. Wanneer er een ruime keuze is en de
doelgroep is hier van op de hoogte, zal dit eerder voor een verhoging van de sportparticipatie
zorgen. Door te kijken naar de promotie kan gekeken worden of de doelgroep tevreden en
voldoende bekend is met de verschillende sportmogelijkheden binnen de gemeente. Ook hier kan
achteraf mogelijk op ingespeeld worden.

2.3.1.3.Product
Yudelson (1999) definieert het product als volgt; ‘Alle voordelen die de gebruiker van het product of
de dienst in de tijd dat hij/zij deze kan gebruiken’. Het product is hetgeen dat de leverancier aanbied
aan de consument. Zoals eerder naar voren is gekomen gaat het in sommige gevallen ook om een
dienst die geleverd word. McCarthy (2000) maakt bij het product onderscheid in het fysieke product
(hier gaat het bijvoorbeeld om de functie, afmetingen en levensduur), het uitgebreide product
(hierbij gaat het om eventuele verpakking, merknaam, service en garantie die aan het al bestaande
fysieke product worden toegevoegd), en het totale product (dit is het uitgebreide product met
daaraan toegevoegd een emotionele waarde die van belang kan zijn voor de consument om het
product te kopen, of gebruik te maken van de dienst). Kortom, het product kan van invloed zijn op de
consumptie van de consument doordat het product of de dienst niet op de juiste manier is
toegespitst op de manier die de consument verwacht.
Voor 50+’ers kan ‘het product’ ook van grote invloed zijn op de keuze of zij zullen gaan participeren
in sport. Als het product dat zij aangeboden krijgen niet voldoet aan de eisen dan zal men eerder
geneigd zijn niet te gaan sporten. Is dit wel het geval zal dit de klant juist motiveren om wel te gaan
sporten. Hier kan op ingespeeld worden als duidelijk wordt hoe de doelgroep denkt over ‘het
product’ dat aangeboden wordt binnen de gemeente.

2.3.1.4 Plaats
De laatste van de 4 p’s is de plaats. Yudelson (1999) omschrijft de plaats als volgt; ‘Alles dat nodig is
om het proces van uitwisseling goed te laten verlopen’. Hierbij kan dus gedacht worden aan de
locatie waar het product/de dienst te vinden is en de klant het kan aanschaffen/gebruiken. Dit kan
van invloed zijn op de aanschaf van een product of dienst, doordat de locatie bijvoorbeeld
toegankelijk is of juist helemaal niet. Door het voor de klant zo eenvoudig mogelijk te maken ‘bij het
product of dienst te komen’ zal dit voordelig werken.
De plaats kan van grote invloed zijn op de sportparticipatie van 50+’ers. Tegenwoordig hebben
respondenten steeds minder tijd (hier wordt later op teruggekomen in de paragraaf ‘motieven om
niet te sporten’).
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Wanneer men dan ook nog grote afstanden moet afleggen om te kunnen sporten, of de
accommodatie slecht bereikbaar is, dan zal dit niet echt motiveren en van negatieve invloed zijn op
de sportparticipatie. Wanneer mogelijkheden om te sporten goed bereikbaar en in de buurt zijn, zal
dit waarschijnlijk van positieve invloed zijn op de sportparticipatie. Door middel van dit onderzoek is
het de bedoeling een beter inzicht te krijgen op het feit hoe de doelgroep hier tegenaan kijkt, zodat
ook hier eventueel op ingespeeld kan worden.
In de loop der jaren zijn er enkele P’s bijgekomen die ook als ‘belangrijk’ worden gezien in het
bedrijven van ‘effectieve marketing’. Zo is de P van personeel toegevoegd, omdat men van mening is
dat er kundig personeel nodig is om de overige P’s op de juiste manier weg te zetten ten opzichte van
de klant. Daarnaast worden ook de P’s van periferie en partners als belangrijk beschouwd. Bij de
periferie wordt er meer gekeken naar de omgeving rondom de leverancier en de consumenten. Wat
zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op economisch, technisch of politiek vlak? Bij de P van partners
gaat het er om dat er gekeken wordt naar samenwerkingspartners waardoor het product of de dienst
mogelijk verbeterd kan worden ten op zichten van het huidige aanbod.

2.3.2 Beleveniseconomie
Net als de marketingmix is de beleveniseconomie een belangrijk aspect in het theoretisch kader van
dit onderzoek. Zoals eerder beschreven is, kan het sportaanbod binnen de gemeente Renkum van
invloed zijn op de sportparticipatie van 50+’ers. Aan de hand van de beleveniseconomie kan gekeken
worden in welke mate men tevreden is over het sport aanbod en wat er eventueel nog veranderd
kan worden. Pine en Gilmore(2012) zijn de grondleggers van de zogenoemde beleveniseconomie. Al
in 1999 schreven zij de eerste theorieën over dit fenomeen. In de ogen van deze twee grondleggers
gaat het er bij beleveniseconomie om dat er een meerwaarde wordt gecreëerd bij een product en/of
dienst doordat de belevenis van het product of dienst aansluit bij de behoefte van de consument.
Maar wat wordt er nou precies verstaan onder een belevenis? Als je een belevenis toevoegt aan een
product of dienst, wat voeg je dan eigenlijk toe? Pine en Gilmore (2012) geven de volgende
omschrijving van het begrip belevenis;
“Een belevenis komt voor wanneer consumenten zodanig betrokken raken dat ze een blijvende indruk
opdoen. Hetgeen waarbij ze betrokken raken is memorabel en persoonlijk. De consument wordt
emotioneel, fysiek of intellectueel geraakt’.
Pine en Gilmore (2012) onderscheiden bij de belevenis 4 verschillende domeinen en 2 dimensies.
Deze domeinen en dimensies zijn aspecten op basis waarvan de consument een bepaalde belevenis
kan worden meegegeven. Voor deze domeinen en dimensies hebben zij een bepaald model
opgesteld. Hier onder is het model (figuur 6) weergegeven en zullen de verschillende domeinen en
dimensies worden uitgelegd.

Figuur 6: Model beleveniseconomie van Pine en Gilmore (2012)
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Figuur 6 geeft de domeinen en dimensies weer op basis waarvan de consument een belevenis mee
kan krijgen bij een bepaald product of bepaalde dienst.
De eerste dimensie gaat over de passieve en actieve deelname van de consument. Deze is terug te
vinden op de horizontale as. Bij een passieve deelname, kan de consument geen directe invloed
uitoefenen op de belevenis. Bij een actieve deelname, heeft de consument wel directe invloed op de
belevenis. Op de verticale as zijn de begrippen onderdompeling en absorptie weergegeven. Deze
begrippen geven weer wat de invloed zal zijn op de consument. Bij absorptie gaat het er om dat de
consument de aandacht vasthoudt en de belevenis in zich op neemt. Tegenover de absorptie staat
de onderdompeling. Bij onderdompeling maakt de consument daadwerkelijk deel uit van de
belevenis. Uit de bovengenoemde dimensies volgen volgens Pine en Gilmore (1991) verschillende
soorten belevenissen. Deze belevenissen zijn amusement, leren, esthetiek en ontsnapping.
Hieronder wordt van iedere belevenis een omschrijving weergegeven.
Amusement
Bij een amuserende belevenis is er sprake van passieve deelname en absorptie. De consument neemt
de belevenis tot zich en kan hier verder niets aan veranderen. Voorbeelden hiervan zijn het kijken
van een voetbalwedstrijd of film. De amuserende belevenis kan van grote invloed zijn op de
sportparticipatie van 50+’ers. Wanneer het amusement gehalte hoog is en de doelgroep is hier van
op de hoogte en heeft dit ervaren, zal dit er toe lijden dat de doelgroep eerder of vaker gaat sporten.
Dit kan ontstaan wanneer de doelgroep bijvoorbeeld een keer gaat kijken bij een bepaalde sport en
de sport/activiteit vervolgens een positieve indruk achterlaat. Wanneer dit niet het geval is zal dit er
eerder voor zorgen dat de persoon in kwestie minder snel nog een keer zal gaan of zichzelf zou
inschrijven. Kortom, als de sporten, sportactiviteiten en dergelijke op een leuke manier gegeven
worden en de doelgroep enthousiast wordt gemaakt (de amusementswaarde is hoog) dan zal de
doelgroep waarschijnlijk eerder gaan participeren.
Leren
Bij de lerende belevenis doen de consumenten actief mee en nemen dingen tot zich (absorberen). Ze
leren er van en doen een bepaalde kennis op. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer consumenten
meedoen aan een clinic. Ze doen nieuwe kennis op over een bepaalde sport en doen daar actief aan
mee. Voor de doelgroep kan de lerende belevenis zowel van positieve als negatieve invloed zijn op
de sportparticipatie. Als er clinics gegeven worden waaraan potentiële leden/deelnemers meedoen,
dan kunnen zij kennis maken met de sport. Aan de hand van de kennis die ze op doen zullen ze gaan
beslissen om de sport wel of niet te gaan doen. Als clinics dusdanig goed georganiseerd worden, zal
het er eerder toe leiden dat respondenten lid worden/vaker deel gaan nemen (Hierbij kan je denken
aan plezier, gezondheidsbevordering, sociale contacten etc.). Hier kan het aanbod dus op aangepast
worden, wanneer blijkt dat hier behoefte aan is.
Esthetiek
Bij de esthetische belevenis is er sprake van passieve deelname en onderdompeling. De consument
doet niet daadwerkelijk mee aan de belevenis maar wordt ondergedompeld door de omgeving.
Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het doen van een bezoek aan het museum. De esthetische
belevenis is in mindere mate van invloed op de sportparticipatie van 50+’ers, omdat respondenten
niet daadwerkelijk deelnemen aan bepaalde activiteiten en dus minder snel een beeld en kennis
krijgen van de betreffende sport/activiteit. Wel kan door middel van demo’s of voorlichtingsavonden
een beeld geschetst worden van een bepaalde sport, of juist het belang van sporten worden
toegelicht. Ook kan er informatie verschaft worden over wat het betekend om lid te worden of deel
te nemen aan bepaalde activiteiten. Dergelijke acties kunnen de doelgroep mogelijk net het laatste
zetje geven om toch toe te happen.
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Ontsnappen
Bij de ontsnappende belevenis gaat het om onderdompeling en actieve deelname.
Voorbeeld hiervan is het spelen van een bordspel. De consument doet actief mee en gaat er volledig
in op (de onderdompeling). De ontsnappende belevenis is misschien wel de belevenis die het meeste
van invloed kan zijn op de sportparticipatie van 50+’ers. Wanneer respondenten bijvoorbeeld de
mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een bepaalde training of activiteit of een paar keer gratis
mee mogen doen, maken zij zowel kennis met de sport als met de respondenten. Zij krijgen op die
manier een goed beeld over de betreffende sport/activiteit. Als het ze bevalt, zal men eerder geneigd
zijn lid te worden dan wanneer de mogelijkheid er niet is om een keer gratis deel te nemen of kennis
te maken met de huidige leden/deelnemers en ze dus niet weten of de sport en de respondenten
wat voor hen is.
Sweet spot
De sweet spot is de plek die volledig in het midden zit. Wanneer een product of dienst dusdanig
effect heeft dat alles er in terugkomt, heb je de zogenoemde sweet spot gevonden. Aan de
verschillende sportaanbieders de taak om zo dicht mogelijk bij deze sweet spot te komen. Op die
manier zullen 50+’ers het snelst kennismaken, ervaren etc. hoe het is om ergens lid te zijn of worden.
Kortom, een ieder van deze belevenissen kan er voor zorgen dat de doelgroep die binnen dit
onderzoek centraal staat eerder of vaker deel gaan nemen aan bepaalde diensten, of eerder over
gaan tot het kopen van een bepaald product. Het zoeken van de juiste combinatie is daarbij van
groot belang.

2.3.3 Conclusie aanbod
In deze subparagraaf wordt kort antwoord gegeven op de bijbehorende deelvraag:’Wat is er bekend
over het huidige aanbod en de invloed hiervan?’
Binnen deze paragraaf is gekeken naar de marketingmix (bestaande uit prijs, plaats, product en
promotie) en de beleveniseconomie (bestaande uit amusement, leren, esthetiek en ontsnappen).Een
ieder van deze aspecten dient rekening mee gehouden te worden, omdat deze aspecten allemaal van
invloed kunnen zijn op de sportparticipatie van de doelgroep. Al deze aspecten kunnen er namelijk
voor zorgen dat een consument besluit om wel of niet te gaan sporten. Wanneer sporten te duur,
lastig bereikbaar, niet bekend, of niet toereikend genoeg is, kan dit de consument doen besluiten om
niet te gaan sporten. Hetzelfde geldt voor de belevenis die de consument beleefd aan het aanbod dat
aangeboden word. Wordt er echt deelgenomen, kijken ze toe of is het puur informatief? Dit zijn
eveneens punten waarop de consument kan besluiten om wel of niet te gaan sporten.

2.4 Motieven
Onder dit kopje worden motieven besproken om te gaan sporten of juist niet. Om dit in kaart te
brengen wordt er gekeken naar de intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ook wordt gekeken naar
motieven van respondenten om juist niet te participeren in sport. Het is belangrijk om te kijken naar
de motieven van de doelgroep om te sporten (of juist niet), zodat uiteindelijk gekeken kan worden of
er mogelijk oplossingen te vinden zijn die er voor zorgen dat de doelgroep wel (of meer) gaat
sporten.
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2.4.1 Intrinsieke motivatie
In 1971 maakte E. Deci in zijn artikel, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New
Directions, onderscheidt tussen twee vormen van motivatie, te weten intrinsieke motivatie en
extrinsieke motivatie. In deze paragraaf wordt beschreven wat intrinsieke motivatie precies is.
Deci (1971) definieert motivatie als; ‘het doen van een activiteit voor zijn eigen bevrediging in plaats
van dat de activiteit iets oplevert voor degene die de activiteit uitvoert’. Intrinsieke motivatie is een
motivatie die voortkomt uit het feit dat respondenten bepaalde activiteiten leuk of interessant
vinden. Of wanneer respondenten ergens voldoening uithalen. Een voorbeeld hiervan is wanneer
iemand voetballen erg leuk vindt om te doen, en het daarom vaak uitoefent. Dit is een vorm van
intrinsieke motivatie. Naast dat iemand een sport erg leuk vind, zijn er nog tal van intrinsieke
motieven te bedenken die respondenten doen besluiten om te gaan sporten. Denk hierbij aan
plezier, ontspanning, sociale contacten, prestatie bevordering, gezondheidsbevordering etc. Figuur
13 geeft weer wat volgens de Rapportage sport (2008) de belangrijkste motieven waren om te
sporten per leeftijdscategorie.
Tabel 3: Drie belangrijkste motieven voor sportdeelname, naar leeftijdsgroep, sporters van 6 jaar en ouder,
2008 (Rapportage sport, 2008)

6-11 jaar
12-17 jaar
18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar en ouder

Motief 1
Plezier (74%)
Plezier (77%)
Gezondheid (84%)
Gezondheid (80%)
Gezondheid (81%)
Gezondheid (81%)
Gezondheid (86%)
Gezondheid (81%)
Gezondheid (79%)

Motief 2
Gezondheid (68%)
Gezondheid (68%)
Conditie (72%)
Conditie (61%)
Plezier (59%)
Plezier (61%)
Plezier (58%)
Plezier (66%)
Plezier (76%)

Motief 3
Uitlaatklep (48%)
Gezelligheid (62%)
Plezier (55%)
Plezier (59%)
Conditie (58%)
Conditie (59%)
Conditie (55%)
Conditie (64%)
Gezelligheid(66%)

Uit tabel 3 blijkt dat voor de doelgroep 50+, gezondheid, plezier, conditie en gezelligheid de
belangrijkste motieven zijn om te sporten. Ook bij de andere leeftijdscategorieën komen
voornamelijk deze motieven naar voren. Dit zijn alle voorbeelden van intrinsieke motieven. Kortom,
wanneer blijkt wat de intrinsieke motieven zijn, kan men proberen een situatie te creëren waarin
aandacht besteedt wordt aan deze aspecten, zodat ze wellicht aangewakkerd worden onder de
doelgroep. De intrinsieke motivatie van respondenten kan van grote invloed zijn op het al dan niet
deelnemen aan verschillende (sportgerelateerde) activiteiten. Wanneer men zich totaal niet voelt
aangetrokken tot bepaalde activiteiten of er om verschillende redenen geen voldoening/bevrediging
uit haalt, zal er eerder voor gekozen worden om niet deel te nemen aan de activiteit.

2.4.2 Extrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie, is de tegenhanger van de eerder beschreven intrinsieke motivatie. Ook voor de
extrinsieke motivatie heeft Deci (1971) een definitie gegeven. Wat de extrinsieke motivatie exact
inhoud, en wat de invloed hiervan kan zijn, wordt beschreven in deze paragraaf.
Edward Deci (1971) heeft de volgende definitie opgesteld voor het begrip extrinsieke motivatie;
‘Extrinsieke motivatie is motivatie die men krijgt wanneer er met een bepaalde activiteit, een bepaald
resultaat (gevolg) behaald kan worden.’ Een heel simpel voorbeeld van extrinsieke motivatie is
salaris. Wanneer respondenten goed betaald krijgen voor het werk wat zij doen, zullen zij eerder
geneigd zijn dit goed uit te voeren. Vrijwilligerswerk is dus iets dat wordt gedaan zonder extrinsieke
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motivatie, gezien het feit dat het niet direct iets oplevert voor degene die het uitvoert. Ook bij
sporten is dit het geval. Het levert niet direct iets op voor degene die de sport beoefent. Dit kan dus
een reden zijn om minder snel te gaan sporten, omdat er geen extrinsieke motivatie aanwezig is.
Naast het bovengenoemde voorbeeld zijn er meerdere voorbeelden van extrinsieke motivatie te
bedenken die de doelgroep kan hebben om te gaan sporten. In de Sportersmonitor van 2012 zijn
zogenoemde startmotieven genoemd die respondenten hebben aangegeven als motief om (weer) te
gaan sporten (zie tabel 4). Uit tabel 4 blijkt dat prijs, bereikbaarheid, aanbod in het algemeen,
personeel en kennis/ervaring met de sport allemaal als belangrijke motieven gezien worden om te
gaan sporten onder de doelgroep 50+.
Tabel 4: Startmotieven leeftijdscategorien 45-64 jaar en 65-80 jaar (Sportersmonitor, 2012)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Startmotieven: Wat moet er gebeuren om U
toch te verleiden om meer te gaan sporten?
(45-64 jarigen)
Niets kan mij overhalen om te gaan sporten
(52%)
Gratis sportaanbod/gratis sportkleding (13%)
Speciaal sportaanbod voor respondenten met
lichamelijke problemen (inclusief vervoer)
(12%)
Meer flexibeler sportaanbod/sporten op
tijden dat het mij uitkomt (11%)
Het sportaanbod moet dichter bij huis zijn
(10%)
Dat de sportvereniging een beginnersgroep
opstart met allemaal nieuwelingen (10%)
Betere begeleiding tijdens het
sporten/kwalitatief betere trainers en coaches

Startmotieven: Wat moet er gebeuren om U toch te
verleiden om meer te gaan sporten? (65-80 jarigen)
Niets kan mij overhalen om te gaan sporten (62%)
Speciaal sportaanbod voor respondenten met lichamelijke
problemen (13%)
Gratis sportaanbod/gratis sportkleding (6%)

Het sportaanbod moet dichter bij huis zijn (6%)
Dat de sportvereniging een beginnersgroep opstart met
allemaal nieuwelingen (5%)
Meer flexibeler sportaanbod/sporten op tijden dat het mij
uitkomt (4%)
Meer begeleiding (trainers/coaches) tijdens het spoten (4%)

2.4.3 Motieven om niet te sporten
In het boek ‘Het kost veel tijd en je wordt er moe van’, hebben K. Breedveld en S . Mulleneers
onderzoek gedaan naar verschillende belemmeringen, sportdeelname in algemene zin en de mate
waarin tijd een rol speelt in de sportparticipatie.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat Nederlanders het in de loop der jaren steeds drukker hebben
gekregen met hun leven. Ondanks dat Nederlanders het steeds drukker hebben gekregen is de
sportdeelname in de loop der jaren ook flink toegenomen. Opvallend is dat juist de druk bezette
respondenten voornamelijk actief zijn in de sport. Doordat deze respondenten druk bezet zijn is het
echter wel zo dat de intensiteit van het sporten omlaag gaat door het gebrek aan tijd. Tijd kan dus
van negatieve invloed zijn op de sportdeelname en is voor veel respondenten ook een voorwaarde
om te gaan sporten. Daarnaast is het zo dat de druk bezette respondenten minder tijd aan sport
besteden dan de respondenten die minder druk zijn. Er wordt geconstateerd dat factoren als tijd,
opleiding en inkomen, factoren zijn die niet beïnvloedbaar zijn door het sportbeleid dat wordt
gevoerd. Om die reden is het belangrijk dat sport zo goed mogelijk probeert in te spelen op de
veranderende omstandigheden in de maatschappij.
Als oplossing hiervoor wordt beschreven dat sport onderdeel moet gaan uitmaken van een grotere
gemeenschap. Dit zou het makkelijker maken om niet-sporters in de verleiding te brengen om juist
wel te gaan sporten. Middels deze aanpak zullen de niet-sporters ook aangesproken worden op het
beweeggedrag door bekenden en zullen de niet-sporters naast het sporten ook meer sociale
contacten ontwikkelen (Elling et all, 2011).
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Verder wordt in een onderzoek van R. Hoekman en D. de Jong, naar de relatie tussen
sportvoorzieningen en sportdeelname geconcludeerd dat de afstand van sportvoorzieningen niet zo
zeer een reden is voor respondenten om juist wel of niet te gaan sporten. Uit het onderzoek komt
naar voren dat het eerder besproken aanbod wel van invloed is op de sportdeelname. Is het aanbod
wel divers genoeg of ontbreken er juist voorzieningen? Waarschijnlijk zijn respondenten eerder
geneigd deel te nemen aan sport wanneer er gekozen kan worden uit een breed aanbod. Naast het
aanbod spelen ook de kwaliteit van voorzieningen en de invloeden van de sociale omgeving een rol
op de sportdeelname. Verondersteld kan worden dat respondenten eerder over zullen gaan tot
sportdeelname wanneer er ‘acceptabele’ voorzieningen aanwezig zijn en wanneer er van uit de
sociale omgeving een bepaalde stimulans is om te gaan sporten(Elling et all, 2011).
Naast (Elling et all, 2011) is er in 2012 een Sportersmonitor verschenen waarin ook aandacht is
besteed aan de motieven om niet te sporten. Uit de sportersmonitor (2012) blijkt dat fysieke
motieven, zoals ziekten en blessures (gekeken naar de doelgroep 50+) de voornaamste reden is om
te stoppen of niet te beginnen met sporten (Sportersmonitor, 2012). Toch zijn er meerdere motieven
aan te wijzen die de doelgroep doet besluiten om te stoppen met sporten of niet te beginnen aan
sporten (zie tabel 5).
Tabel 5: Stopmotieven leeftijdscategorien 45-64 jaar en 65-80 jaar (Sportersmonitor, 2012)
Stop motieven: Motieven om te stoppen met sporten (45-64
jarigen)

Stop motieven: Motieven om te stoppen met sporten (6580 jarigen)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lichamelijke problemen/ziekte/blessures (39%)
Combinatie met werk/studie/school werd teveel (31%)
Gekozen voor andere vrijetijdsbestedingen (22%)
Werd te duur (19%)
Ik vond sporten niet of minder leuk (19%)
Combinatie met gezin werd te veel (14%)
Ik ben verhuisd (14%)

8.

De respondenten met wie ik sportte zijn gestopt met sporten
(14%)

Lichamelijke problemen/ziekte/blessures (56%)
Gekozen voor andere vrijetijdsbestedingen (32%)
Ik vond sporten niet of minder leuk (20%)
Combinatie met gezin werd te veel (16%)
Combinatie met werk/studie/school werd teveel (16%)
Werd te duur (12%)
De respondenten met wie ik sportte zijn gestopt met
sporten (9%)
Ik ben verhuisd (9%)

Uit tabel 5 blijkt dat een behoorlijk percentage niet alleen fysieke motieven heeft om te stoppen met
sporten of aan sport te beginnen. Zo speelt het feit dat sport niet of minder leuk geworden vond een
grote rol, evenals het combineren van sport met gezin en de prijs van het sporten. Ook uit minder
recente cijfers blijkt dat de verschillende motieven om niet te sporten terugkomen. Zo komt in tabel
6 naar voren wat voor 50+’ers, de belangrijkste motieven zijn om niet te sporten.
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Tabel 6: Belangrijkste motieven van niet-sporters om niet aan sport te doen, respondenten die minder dan
12 keer per jaar sporten, 2008 (in procenten) (Rapportage sport 2008).
Motief 1

Motief 2

Motief 3

45-54 jaar

Gezondheid (34%)

Geen tijd voor vanwege
werk/gezin (28%)

55-64 jaar

Gezondheid (39%)

Voldoende
lichaamsbeweging (22%)

65-74 jaar

Te oud (37%)

Voldoende
lichaamsbeweging (35%)
Gezondheid (30%)

Voorkeur voor andere
vrijetijdsbezigheden
(23%)
Voorkeur voor andere
vrijetijdsbezigheden
(18%)
Gezondheid (33%)

75 jaar
ouder

en

Te oud (75%)

Voldoende
lichaamsbeweging (18%)

Uit tabel 6 blijkt dat gezondheid, leeftijd, voldoende lichaamsbeweging en voorkeur voor andere
vrijetijdsbezigheden de belangrijkste motieven voor de doelgroep zijn om niet te gaan sporten en
misschien wel te stoppen met sporten. Kortom, er zijn verschillende motieven die respondenten
kunnen hanteren om niet te gaan sporten. Aan de sportaanbieder de taak om hier zo goed mogelijk
op in te spelen en respondenten zover te krijgen wel te gaan participeren in sport. De voornaamste
motieven die genoemd worden zijn fysieke motieven, financiële motieven en sociale motieven.

2.4.4 Conclusie motieven
In deze subparagraaf wordt kort antwoord gegeven op de bijbehorende deelvraag: ‘Wat is er bekend
over motieven en de invloed hiervan?’
In het begin van de paragraaf ‘motieven’ is onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke
motivatie. Deci (1971) definieert intrinsieke motivatie als; ‘Het doen van een activiteit voor zijn eigen
bevrediging in plaats van dat de activiteit iets oplevert voor degene die de activiteit uitvoert’. En
Edward Deci (1971) heeft de volgende definitie opgesteld voor het begrip extrinsieke motivatie;
‘Extrinsieke motivatie is motivatie die men krijgt wanneer er met een bepaalde activiteit, een bepaald
resultaat (gevolg) behaald kan worden.’
De belangrijkste intrinsieke motieven om te sporten die naar voren komen zijn voornamelijk
gezondheid, gezelligheid, plezier en dat sporten dient als uitlaatklep. De voornaamste extrinsieke
motieven om te sporten of te beginnen met sporten zijn de prijs, bereikbaarheid, het aanwezige
sportaanbod en personeel/begeleiding. Naast de intrinsieke en extrinsieke motieven om te gaan
sporten zijn er ook nog motieven naar voren gekomen om helemaal niet te sporten. Geen tijd,
voorkeur aan andere vrijetijdsbestedingen, gezondheid, prijs, bereikbaarheid en leeftijd zijn de
belangrijkste motieven om niet te sporten. Alle bovengenoemde motieven kunnen er voor zorgen
dat de sportparticipatie van de doelgroep beïnvloedt word.

2.5 Conclusie
In de conclusie wordt antwoord gegeven op de vraag die in het begin van dit hoofdstuk is opgesteld,
namelijk; Wat is vanuit de theorie (en evt. een vooronderzoek) bekend over de invloed van aanbod,
motieven, persoonskenmerken en samenwerking op sportparticipatie van 50+’ers?
Aan de hand van deze conclusie zal er een definitief conceptueel model gepresenteerd worden,
waaraan de rest van het onderzoek opgehangen wordt.
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Allereerst is er in het theoretisch kader gekeken naar de definitie van sportparticipatie, wat houdt
sportparticipatie precies in? De begrippen sport en participatie zijn vervolgens uit elkaar gehaald en
vervolgens is er een korte definitie opgesteld van sportparticipatie, zoals deze binnen dit onderzoek
gehanteerd zal worden.
‘’Het deelnemen aan een bepaalde activiteit, te weten sport, om doormiddel van de betreffende sport
te voorzien in bepaalde behoeftes en/of doelen’’.
Binnen de sportparticipatie hebben de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen
plaatsgevonden. Zo is sporten als maar commerciëler en meer individualistisch geworden.
Respondenten verleggen hun prioriteit naar andere zaken die belangrijk zijn in het leven. Uit de
verschillende tabellen is gebleken dat er vanaf de leeftijd 50+ alsmaar minder geparticipeerd word.
Ook het aantal lidmaatschappen binnen de gemeente neemt af (KISS rapportage, 2012). Tegenover
deze afnemende sportparticipatie staat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Die ook terug te
zien is op lokaal niveau. Dit zijn beide ontwikkelingen die nauw met elkaar in verband staan.
Wat betreft het aanbod kan er geconcludeerd worden dat er verschillende aspecten zijn waarmee de
‘producent’ en ‘consument’ rekening mee dienen te houden. Voorbeelden hiervan zijn de prijs
(inclusief willingnes to pay), plaats, product en promotie. Later zijn hier de P’s van periferie, partners
en personeel aan toegevoegd. De combinatie van deze P’s wordt de marketingmix genoemd. Ook
belangrijk voor het aanbod is de belevenis die de consument beleefd aan het aanbod dat
aangeboden word. Nemen de consumenten bijvoorbeeld echt deel of is het informatief en kijken ze
toe. Dit zijn zaken waarop besloten kan worden om wel of niet te gaan sporten.
Ook de motivatie van de mens is een factor die weldegelijk van invloed kan zijn op het participeren in
de sport. Hier is gekeken naar intrinsieke en extrinsieke motivatie. Deci (1971) definieert intrinsieke
motivatie als; ‘Het doen van een activiteit voor zijn eigen bevrediging in plaats van dat de activiteit
iets oplevert voor degene die de activiteit uitvoert’. En Edward Deci (1971) heeft de volgende definitie
opgesteld voor het begrip extrinsieke motivatie; ‘Extrinsieke motivatie is motivatie die men krijgt
wanneer er met een bepaalde activiteit, een bepaald resultaat (gevolg) behaald kan worden.’
Intrinsieke motieven om te sporten zijn vooral gezondheid, gezelligheid, plezier en dat het sporten
dient als uitlaatklep. Extrinsieke motieven om te sporten of te beginnen met sporten die naar voren
komen zijn de prijs, bereikbaarheid, aanwezige sportaanbod en personeel/begeleiding. Motieven om
helemaal niet te sporten die naar voren komen zijn geen tijd, voorkeur aan andere
vrijetijdsbestedingen, gezondheid, prijs, bereikbaarheid en leeftijd. Een ieder van deze motieven kan
er voor zorgen dat de sportparticipatie bij de doelgroep wordt beïnvloed.
Deze verschillende vormen van motivatie zijn aanwezig (of juist niet) bij elk lid van de doelgroep,
evenals verschillende persoonskenmerken. Leeftijd, geslacht, inkomen, inkomensniveau en etniciteit
zijn voorbeelden van kenmerken die binnen dit onderzoek van belang kunnen zijn voor de
sportparticipatie van de doelgroep.
Hypotheses
Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek (meer hierover in hoofdstuk
3) en daarom is het gebruikelijk enkele hypotheses te formuleren. Hieronder zijn de verschillende
hypotheses weergegeven die in hoofdstuk 4 getoetst zullen worden.
- Er zit een significant verschil tussen de sportparticipatie bij mannen en de sportparticipatie
bij vrouwen.
- Mensen die bekend zijn met het sportaanbod, zullen vaker sporten of lid zijn van een
sportvereniging dan mensen die niet bekend zijn met het sportaanbod.
- Verwacht wordt dat mensen met gezondheid, sociale contacten of opbouw conditie/kracht
als motief hebben om te sporten, vaker lid zijn van een sportvereniging dan mensen die dit
niet hebben.
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2.6 Definitief conceptueel model
Onder dit kopje wordt het definitieve conceptuele model weergegeven. Dit conceptuele model volgt
logischerwijs uit het theoretische kader dat is opgesteld. Er zijn verschillende factoren en aspecten
naar voren gekomen die van invloed kunnen zijn op de sportparticipatie. Op de volgende pagina is
het definitieve conceptuele model weergegeven waaraan dit onderzoek verder zal worden
‘opgehangen’.
Aanbod
 Marketingmix
- Prijs (inclusief willingness to pay)
- Plaats
- Product
- Promotie
- Personeel
 Belevenis
- Amusement
- Leren
- Esthetiek
- Ontsnapping
Motieven
 Intrinsiek
- Eigen bevrediging
- Plezier
- Gezondheid
- Gezelligheid
- Uitlaatklep
 Extrinsiek
- Wat levert het me op?
- Prijs
- Bereikbaarheid
- Aangepast sportaanbod
- Personeel/begeleiding
 Motieven om niet te sporten
- Geen tijd
- Voorkeur andere vrijetijdsbestedingen
- Gezondheid
- Prijs
- Bereikbaarheid
- Leeftijd
Persoonskenmerken
 Leeftijd
 Geslacht
 Inkomen
 Opleidingsniveau
 Etniciteit

Sportparticipatie
Verhogen sportparticipatie bij
50+’ers

30

3. Onderzoeksmethoden
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek besproken. Er zal stil gestaan worden bij de
onderzoeksmethode (kwantitatief onderzoek), een beschrijving van de onderzoekspopulatie en
steekproefgrootte, validiteit en betrouwbaarheid, statistische toetsing en dataverwerking.

3.1 Methode van dataverzameling
Binnen dit onderzoek is gekozen voor een kwantitatieve onderzoeksmethode. Hier wordt voor
gekozen, omdat middels deze methode op een eenvoudige en relatief snelle manier, veel informatie
verzameld kan worden over de persoonskenmerken, het aanbod en de motieven van de doelgroep.
Kenmerken van deze onderzoeksmethode zijn dan ook dat je een groot aantal eenheden kan
ondervragen en bij het ondervragen meerdere variabelen kunt meten (van Thiel, 2007). De
onderzoeksstrategie die hierbij gehanteerd zal worden is het afnemen van vragenlijsten (enquêtes).
Aan verschillende respondenten wordt een schriftelijke vragenlijst voorgelegd met voornamelijk
gesloten, maar ook enkele open vragen.
Door middel van de in dit hoofdstuk beschreven kwantitatieve onderzoeksmethode zal antwoord
gegeven worden op de gehele empirische vraagstelling, bestaande uit de volgende hoofdvraag en
deelvragen:
Wat is de mening van de 50+’ers over de invloed van motieven, aanbod en persoonskenmerken op de
sportparticipatie van de doelgroep 50+?




Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep voor het aanbod en hoe kan dit
sportparticipatie beïnvloeden?
Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende interventies en het huidige aanbod en de
invloed hiervan op de sportparticipatie?
Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende motieven om te bewegen, of juist niet?

3.1.1 Operationalisatie van conceptueel model tot vragenlijst
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het theoretisch kader/definitief conceptueel model is
geoperationaliseerd tot een bruikbare enquête/vragenlijst.
Het onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de sportparticipatie bij de doelgroep 50+, wordt
gedaan door middel van de kwalitatieve onderzoeksmethode. Het betreft een schriftelijke enquête,
gespecificeerd op verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op de sportparticipatie bij de
doelgroep. De enquête is toegespitst op verschillende factoren om een beeld te schetsen wat betreft
de invloed van de verschillende factoren op de sportparticipatie van de doelgroep. Allereerst is de
enquête ingeleid met een korte toelichting en uitleg over de manier waarop de enquête ingevuld
diende te worden. Vraag 1 t/m 5 gaan over het beweeggedrag van de respondenten
(sportparticipatie). Door middel van vraag 6 en 7 is getracht inzicht te krijgen in de verschillende
motieven (intrinsiek en extrinsieke motieven) om wel of niet te sporten. De vragen 8 t/m 22 hebben
betrekking op het aanbod (middels de marketingmix en beleveniseconomie) binnen de gemeente
Renkum en de vragen 23 t/m 30 gaan over de verschillende persoonskenmerken die in het
theoretisch kader besproken zijn (Leeftijd, geslacht, afkomst etc.). Als laatste is vraag 31 bestemd
voor mogelijke opmerking naar aanleiding van het invullen van de enquête.
De opgestelde enquête is mede tot stand gekomen met behulp van verschillende eerdere enquêtes,
zoals Sportersmonitoren, de Gelderse sportmonitor en in samenwerking met Sportbuurtwerk
Solidez. Op deze manier is getracht een zo compleet mogelijke enquête te bewerkstelligen die
bruikbare data oplevert voor het onderzoek. De enquête is te vinden in bijlage 1.
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3.1.2 Procedure
De enquête die gebruikt wordt om te komen tot input voor het onderzoek is schriftelijk afgenomen
bij de respondenten. Dit is gedaan in overleg met de stageorganisatie, omdat op deze manier de
respons groter wordt, het invullen beter gedaan wordt en er ruimte is voor vragen bij eventuele
onduidelijkheden. Hiervoor zijn verschillende buurthuizen en verenigingen in de regio benaderd ter
ondersteuning. Deze verenigingen en buurthuizen hebben de mogelijkheid geboden om de enquête
af te nemen onder de doelgroep. In de periode van 18 juni 2013 t/m 30 juni 2013 is de enquête
schriftelijk afgenomen bij de verschillende verenigingen en in de buurthuizen binnen de verschillende
dorpskernen.

3.2 Onderzoekspopulatie en steekproefgrootte
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de populatie en de steekproef. Beide zullen apart
beschreven worden.

3.2.1 Populatie
Binnen dit onderzoek staat de doelgroep 50+ binnen de gemeente Renkum, centraal. Logischerwijs
vormen zij dan ook de onderzoekspopulatie van dit onderzoek. Uit recente cijfers van het CBS is naar
voren gekomen dat het aantal 50 – 64 jarigen binnen de gemeente Renkum rond de 7146 ligt
(Demografische kerncijfers per gemeente, 2013) en het aantal 65+’ers rond de 7797 (CBS, 2013).
Opgeteld zorgt dit voor een populatie van 14943 respondenten. Het totaal van de bevolking in de
gemeente Renkum ligt op 31.630. De onderzoekspopulatie bestaat dus bijna uit 50% van de totale
bevolking in de gemeente. In tabel 7 zijn gegevens uit 2012 te vinden over het aantal inwoners dat
onder de doelgroep valt per kern (Renkum/Heelsum, Heveadorp/Doorwerth en
Oosterbeek/Wolfheze).
Tabel 7: Aantal inwoners dat tot de populatie behoort in % van het totaal aantal inwoners (cbsinuwbuurt,
2012)

Renkum
Heelsum
Heveadorp
Doorwerth
Oosterbeek
Wolfheze

Totaal aantal
inwoners

Leeftijd 45-64 jaar in % Leeftijd 65 jaar en
ouder in %

9365
3320
785
4280
10990
1495

32%
31%
41%
26%
30%
33%

16,5%
29%
14%
31%
25,5%
30%

3.2.2 Steekproef
Omdat het onmogelijk is de gehele populatie 50+’ers te onderzoeken, zal er een steekproef
gehouden worden. Er zijn twee vormen van steekproeven, namelijk de selecte steekproef en aselecte
steekproef. Binnen een selecte steekproef wordt heel gericht bepaalde eenheden geselecteerd. Bij
de aselecte steekproef worden de eenheden niet op basis van inhoudelijke criteria geselecteerd,
maar op basis van toeval (ook wel probability sampling genoemd). Groot voordeel van deze
steekproef is dat bij een voldoende grote steekproef altijd sprake is van een representatieve selectie.
Dat wil zeggen dat de bevindingen ook geldig zijn voor de gehele populatie (van Thiel, 2007). Deze
vorm van steekproeven (de aselecte steekproef) zal centraal staan binnen dit onderzoek. Er worden
willekeurig eenheden geselecteerd en ondervraagd door middel van de enquête. Onder de aselecte
steekproeven wordt onderscheid gemaakt tussen een random steekproef, gestratificeerde aselecte
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steekproef, cluster steekproef en getrapte steekproef. Dit onderzoek betreft een cluster steekproef.
Bij een cluster steekproef wordt een groep eenheden geselecteerd op basis van een
gemeenschappelijk kenmerk (van Thiel, 2007). In dit geval is dat het feit dat enkel 50+’ers benaderd
zullen worden om mee te werken aan het onderzoek.
Om tot een juiste steekproefgrootte te komen is gebruik gemaakt van een website die op
nauwkeurige wijze de steekproef berekend (Journalinks, 2013). Over de steekproefgrootte kan
gezegd worden dat deze 266 is bij een betrouwbaarheidsniveau van 90%, en 375 bij een
betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit in combinatie met een foutmarge van 5%. Uiteindelijk is er
een steekproefgrootte van 147 geweest en hierbij was de fouten marge 6,75%.

3.3 Validiteit en betrouwbaarheid
Onder dit kopje wordt gekeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek. Wat
houden deze begrippen precies in en hoe wordt er rekening mee gehouden binnen dit onderzoek?

3.3.1 Validiteit
Bij het begrip validiteit wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen, namelijk interne en
externe validiteit. Bij de interne validiteit gaat het er om dat de onderzoeker daadwerkelijk heeft
gemeten wat hij wilde meten. Kortom, sluit de onderzoeksmethode aan op het theoretische
construct dat is opgesteld (van Thiel, 2007). Bij de externe validiteit gaat het erom of de onderzoeker
de gevonden resultaten kan generaliseren. Dus in dit geval zou er bij stilgestaan kunnen worden of
de gevonden resultaten gelden voor de gehele populatie 50+’ers binnen de gemeente Renkum.
Hieronder wordt beschreven hoe zowel de interne- als externe validiteit wordt gewaarborgd binnen
dit onderzoek.
Interne validiteit
Binnen dit onderzoek wordt getracht de interne en externe validiteit zo hoog mogelijk te houden.
Wat betreft de interne validiteit kan gezegd worden dat deze gewaarborgd wordt doordat hetgeen
opgesteld in het theoretische kader/definitief conceptuele model, is geoperationaliseerd tot een
bruikbare vragenlijst (te vinden in bijlage 1). Elke onafhankelijke variabele wordt in het theoretische
kader apart beschreven en in de enquête apart ondervraagd om zo over de verschillende factoren
voldoende informatie te kunnen winnen. Ook is er gebruik gemaakt van gevalideerde standaard
vragenlijsten. Deze vragenlijsten dragen eveneens bij aan de interne validiteit van het onderzoek.
Externe validiteit
De externe validiteit wordt binnen dit onderzoek gewaarborgd door de enquête af te nemen binnen
de verschillende kernen binnen de gemeente (Heveadorp – Doorwerth, Oosterbeek – Wolfheze,
Renkum – Heelsum). Op die manier wordt een gemeente breed beeld geschetst van de doelgroep en
wordt voorkomen dat er specifiek op één plek enquêtes worden afgenomen, waardoor het beeld kan
gaan vertekenen. Ook is getracht respondenten van verschillende leeftijdscategorieën te vinden. Dit
is gedaan door binnen verenigingen en buurthuizen, de enquête af te nemen bij meerdere groepen
(in de buurthuizen zijn voornamelijk wat oudere mensen te vinden en bij de verenigingen de iets
jongere mensen binnen de doelgroep).Wat betreft de verhouding man/vrouw is geprobeerd dit
zoveel mogelijk gelijk te laten zijn. Daarbij zijn er binnen de verenigingen verschillende
‘afdelingen’(verschillende sporten) ondervraagd, wat er ook aan bij draagt dat er een duidelijker
beeld geschetst kan worden.

3.3.2 Betrouwbaarheid
Bij het begrip betrouwbaarheid gaat het er om in welke mate de verschillende variabelen nauwkeurig
en consistent worden gemeten. Hoe nauwkeuriger en consistenter het onderzoek is, hoe kleiner de
kans is dat de gevonden resultaten toeval zijn (van Thiel, 2007).
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Het uitwerken van het hoofdstuk ‘methode’ draagt bij aan de consistentie van het onderzoek. Een
uitgebreide beschrijving van de manier van onderzoeken zorgt er voor dat het onderzoek eenvoudig
opnieuw uitgevoerd kan worden.
Wat betreft de nauwkeurigheid van het onderzoek kan worden gezegd dat deze gewaarborgd wordt
door het feit dat er gebruik is gemaakt van Sportersmonitoren die eerder zijn uitgevoerd. Binnen de
gemeente is een onderzoek uitgevoerd door de Gelderse sportfederatie. Deze vragenlijst bevatte
vragen die eveneens zinvol zijn voor dit onderzoek. Ook is gekeken naar zaken waar naar gevraagd is
binnen de Sportmonitor van 2011 en 2012. Naast dat gebruik is gemaakt van bestaande vragenlijsten
zijn er enkele vragen toegevoegd uit eigen ingeving. Dit is echter wel zorgvuldig en in overleg met de
stageorganisatie gebeurd, zodat er kwalitatief goede vragen zijn ontstaan.
Ook is de complete vragenlijst voorgelegd binnen de stageorganisatie en aan leidinggevende
respondenten op locaties waar de enquête is uitgezet. Op deze manier is feedback verkregen en de
enquête verder aangescherpt.

3.4 Statistische toetsen/dataverwerking
De data die de online- en schriftelijke enquête moeten gaan opleveren zullen volgens de
kwantitatieve methode verwerkt en geanalyseerd worden. Om de verkregen data op een juiste
manier te verwerken wordt gebruik gemaakt van het programma SPSS. SPSS Statistics is dé standaard
voor statistische programma's. De software verwerkt, analyseert en onderwerpt data aan statistische
proeven (SPSS, 2013). Het uiteindelijke doel van de enquête is om aan te geven of er een verband te
vinden is tussen de afhankelijke en verschillende onafhankelijke variabelen.
Kwantitatieve data zijn numerieke gegevens, dit zijn vaak getallen met een eigen betekenis of een
numerieke score. Er zijn twee manieren om de kwantitatieve data te analyseren namelijk,
datagestuurd of theoriegestuurd (van Thiel, 2007). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van
datagestuurde analyses en theoriegestuurde analyses. De datagestuurde analyses houdt in dat er
gezocht wordt naar allerlei mogelijke patronen en verbanden tussen de verschillende variabelen die
binnen dit onderzoek centraal staan. Dit wordt gedaan binnen een bepaalde dataset met het
resultaat om uiteindelijk tot nieuwe bevindingen te komen (van Thiel, 2007). De theoriegestuurde
analyse houdt in dat de analyses gericht zijn op het statistisch toetsen van vooraf opgestelde
hypothesen (van Thiel, 2007).
Daarnaast bestaan er verschillende statistische technieken voor het analyseren van kwantitatieve
gegevens. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen twee soorten, namelijk de beschrijvende
statistiek en de toetsende statistiek (van Thiel, 2007). Bij de beschrijvende statistiek worden
eigenschappen van variabelen en verbanden tussen variabelen beschreven. Bij de toetsende
statistiek wordt getoetst of de beschreven verbanden ‘echt’ zijn (van Thiel, 2007). Binnen dit
onderzoek worden beide technieken gebruikt. Voor de beschrijvende statistiek zal gebruik gemaakt
worden van frequentietabellen en percentages.
Wat betreft de toetsende statistiek kan gezegd worden dat er gebruik gemaakt zal worden van de
Chi-Square test (Er wordt gekeken of de resultaten systematisch zijn en de uitkomsten niet
gebaseerd zijn op toevalligheden) (van Thiel, 2007) en Cramer’s V test (maat voor de samenhang
tussen twee variabelen). Bij de Chi-Square test komt er een significantie waarde uit. Wanneer deze
waarde boven de 0,05 ligt, zijn de gevonden resultaten niet significant te noemen. De Cramer’s V test
geeft een waarde weer tussen 0 en 1. Hoe hoger de waarde, hoe sterker de samenhang tussen
verschillende variabelen is.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de gevonden resultaten beschreven. Dit hoofdstuk zal antwoord geven op
de eerder opgestelde empirische deelvragen. Deze deelvragen waren;
Wat is de mening van de 50+’ers over de invloed van motieven, aanbod en persoonskenmerken op
de sportparticipatie van de doelgroep 50+?




Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep voor het aanbod en hoe kan dit
sportparticipatie beïnvloeden?
Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende interventies en het huidige aanbod en de
invloed hiervan op de sportparticipatie?
Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende motieven om te bewegen, of juist niet?

Allereerst worden de resultaten op het gebied van sportparticipatie in het algemeen besproken.
Vervolgens wordt gekeken naar de resultaten op het gebied van het aanbod, de motieven en de
persoonskenmerken. De resultaten van de drie onafhankelijke variabelen zal bestaan uit een
beschrijvende en een verklarende statistiek.

4.1 Sportparticipatie
Binnen deze paragraaf worden de resultaten beschreven op het gebied van sportparticipatie. Deze
zal bestaan uit de beschrijvende statistiek (zie hoofdstuk 3).
Van de 147 ondervraagde geven 121 respondenten (82,3%) aan dat zij sporten. 14 respondenten
(9,5%) geven aan niet te sporten en 12 respondenten (8,2%) geven aan dat zij niet meer sporten. Van
de 121 respondenten die aangegeven hebben dat zij sporten, geven 100 respondenten (68%) aan dat
zij lid zijn van een sportvereniging (zie tabel 8).
96 respondenten (65,3%) hebben aangegeven 1-2 keer per week te sporten. 18 respondenten
(12,2%) gaven aan dit 3-4 keer per week te doen en 3 respondenten (2%) hebben aangegeven 5-6
keer per week te sporten in georganiseerd verband.
Daarnaast geven 117 respondenten (79,6%) aan de sport te beoefenen binnen de gemeente Renkum
en geven 4 respondenten (2,7%) aan dit niet te doen, omdat de sport niet wordt aangeboden binnen
de gemeente (zie tabel 8).
De sporten die het meest beoefend worden in verenigingsverband zijn Fitness (conditie)(46
respondenten), wandelsport (27 respondenten) en de categorie anders, namelijk (23, respondenten).
In veel gevallen werd aangegeven dat het hier gaat om de 50+ sport en spel vereniging (zie bijlage 2
voor volledige tabel).
Tabel 8: Gegevens betreffende sportparticipatie.

- Sport U?
- Bent U lid van
een
sportvereniging?
- Beoefend U
sport binnen de
gemeente?

Ja
121 (82,3%)

Nee
14 (9,5%)

Nee, niet meer
12 (8,2%)

100 (86%)

24 (16,3%)

x

117 (79,6%)

4 (2,7%)

x
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4.2 Aanbod
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende deelvragen;
 Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep voor het aanbod en hoe kan dit
sportparticipatie beïnvloeden?
 Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende interventies en het huidige aanbod en de
invloed hiervan op de sportparticipatie?
Allereerst zal er gekeken worden naar de resultaten middels de beschrijvende statistiek. Vervolgens
wordt de verklarende statistiek toegepast.

4.2.1 Marketingmix
In deze paragraaf zullen per vraag de frequenties aangegeven worden van de antwoorden die
gegeven zijn. Dit wordt gedaan voor de vragen die betrekking hebben op de marketingmix (zie
theoretisch kader).
Tabel 9: Gegevens betreffende vragen over het aanbod

Zeer
tevreden
7 (4,8%)

- Informatievoorziening
sport/sportgerelateerde
activiteiten
- Huidige sportaanbod
16 (10,9%)
Helemaal
mee eens
- Voldoende
19 (12,9%)
mogelijkheid om te
sporten
- Kwaliteit
4 (2,7%)
voorzieningen is
voldoende
- Voorzieningen goed
10 (6,8%)
bereikbaar
- Voldoende betaalbare 4 (2,7%)
mogelijkheden
- Informatievoorziening 6 (4,1%)
belang van sporten
- Voldoende
6 (4,1%)
mogelijkheid kennis te
maken met sporten
Zeer
bekend
- Bekend met
10 (6,8%)
sportaanbod

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer
ontevreden
X

75 (51%)

50 (34%)

15 (10,2%)

91 (61,9%)
Eens

38 (25,9%)
Neutraal

2 (1,4%)
Oneens

81 (55,1%)

40 (27,2%)

2 (1,4%)

X
Helemaal
mee oneens
5 (3,4%)

69 (46,9%)

65 (44,2%)

6 (4,1%)

3 (2%)

100 (68%)

32 (21,8%)

5 (3,4%)

X

71 (48,3%)

52 (35,4%)

15 (10,2%)

4 (2,7%)

56 (38,1%)

72 (49%)

11 (7,5%)

1 (0,7%)

83 (56,5%)

45 (30,6%)

11 (7,5%)

2 (1,4%

Bekend

Neutraal

Onbekend

84 (57,1%)

40 (27,2%)

12 (8,2%)

Zeer
onbekend
1 (0,7%)

Tabel 9 geeft weer hoe er geantwoord is op de verschillende vragen betreffende het aanbod. In het
vervolg van de paragraaf is een verdere tekstuele toelichting te vinden.
Binnen het theoretisch kader en de vragenlijst zijn de P’s van promotie, product, plaats en prijs naar
voren gekomen. Voor een ieder van deze P’s zijn ook resultaten naar voren gekomen. Wat betreft de
‘promotie’ zijn verschillende vragen gesteld. Op de vraag ‘’In welke mate bent U bekend met het
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sportaanbod binnen de gemeente?’’, hebben 84 respondenten (57,1%) aangegeven dat zij bekend
zijn met het sportaanbod. 40 respondenten (27,2%) kozen voor de optie neutraal, 12 respondenten
(8,2%) gaven aan onbekend te zijn met het sportaanbod, 10 respondenten (6,8%) gaven aan zeer
bekend te zijn met het sportaanbod en 1 respondent (0,7%) heeft aangegeven zeer onbekend te zijn
met het sport aanbod. De vraag ‘’In welke mate bent U tevreden wat betreft de
informatievoorziening over sport en/of sport gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum? ‘‘
werd door 75 respondenten (51%) ‘’tevreden’’ geantwoord. 50 respondenten (34%) geven aan
neutraal te zijn en 15 respondenten (10,2%) zijn ontevreden. 7 respondenten (4,8%) zijn zeer
tevreden met de informatievoorziening. Op de vraag ‘’Welke van de volgende interventies en
verenigingen zijn bij U bekend?’’ werden de volgende antwoorden gegeven (percentages in aantal
van de 147 respondenten, aangezien respondenten meerdere antwoorden aan mochten kruisen);
- Galmronde: 58 (39,5%)
- Beweegkuur: 14 (9,5%)
- Sporttwist: 3 (2%)
- Sjabbens Sports & Health: 77 (52,4%)
- 50+ Sport en Spel: 95 (64,6%)
- Onder Ons: 58 (39,5%)
Ook op het gebied van ‘product’ zijn verschillende resultaten naar voren gekomen. De stelling ‘’Er is
voldoende mogelijkheid om te sporten binnen de gemeente’’ werd door 81 respondenten (55,1%)
‘’eens’’ beantwoord. 40 respondenten (27,2%) gaven aan neutraal te zijn, 19 (12,9%) respondenten
zijn het er helemaal mee eens, 5 respondenten (3,4%) zijn het er helemaal mee oneens en 2
respondenten (1,4%) zijn het er mee oneens. Op de vraag ‘’In welke mate bent U tevreden over het
huidige sportaanbod?’’ werd door 91 respondenten (61,9%) met ‘’ tevreden’’ geantwoord. 38
respondenten (25,9%) zijn hierin neutraal en 16 respondenten (10,9%) zijn zeer tevreden. Slechts 2
respondenten (1,4%) geven aan ontevreden te zijn. Op de stelling ‘’De kwaliteit van de
sportvoorzieningen binnen de gemeente is voldoende.’’ antwoordden 69 respondenten (46,9%) met
eens, 65 respondenten (44,2%) met neutraal, 6 (4,1%) respondenten met oneens, 4 respondenten
(2,7%) helemaal mee eens en 3 respondenten (2%) helemaal mee oneens. Op de vraag ‘’Zijn er
sportmogelijkheden die u mist in de gemeente of in de buurt? Dit kunnen ook sportmogelijkheden
zijn waar u nu ver voor reist’’ wordt door 63 respondenten (42,9%) aangegeven dat alle gewenste
sportmogelijkheden in de buurt zijn. 34 respondenten (23,1%) antwoordden ‘nee, geen behoefte aan
sportmogelijkheden’. 13 respondenten (8,8%) geven aan bepaalde sportmogelijkheden te missen,
maar dit hoeft niet te veranderen. 7 respondenten (4,8%) geven aan sportmogelijkheden te missen.
Het gaat hier om een mogelijkheid tot softbal, een schaatsbaan in Wageningen, kunstgrasvelden,
volleybal in Renkum, een 25 meterbad en een opknapbeurt voor het zwembad in Oosterbeek.
Wat betreft de ‘P’ van plaats is gevraagd naar de bereikbaarheid sportvoorzieningen. Op de stelling
‘’Voorzieningen om sport te beoefenen zijn goed bereikbaar binnen de gemeente.’’ werd door 100
respondenten (68%) ‘eens’ geantwoord, 32 respondenten (21,8%) kozen voor ‘neutraal’, 10
respondenten (6,8%) zijn het er helemaal mee eens en 5 respondenten (3,4%) zijn het er helemaal
mee oneens.
Als laatste is er wat betreft de ‘P’ van prijs gevraagd naar het uitgavenpatroon, hetgeen men bereid is
te betalen en of men tevreden is over het aantal betaalbare mogelijkheden om te sporten. In tabel 9
is te zien dat op de stelling ‘’Er zijn binnen de gemeente voldoende betaalbare mogelijkheden om te
sporten’’ 71 respondenten (48,3%) ‘eens’ antwoordden. 52 respondenten (35,4%) zijn neutraal, 15
respondenten (10,2%) zijn het er mee oneens, 4 respondenten (2,7%) zijn het er helemaal mee eens
en 4 respondenten (2,7%) zijn het er helemaal mee oneens. In tabel 10 is het uitgavenpatroon te
vinden, evenals wat men bereid is uit te geven aan sport en/of sportgerelateerde activiteiten. Op de
vraag ‘’Wat bent U bereid per maand uit te geven aan sportactiviteiten?’’ Geven 50 respondenten
(34%) aan 10 tot 20 euro per maand te willen betalen. 43 respondenten (29,3%) willen 20 tot 30 euro
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per maand betalen, 36 respondenten (24,5%) willen 0 tot 10 euro betalen, 6 respondenten (4,1%)
zijn bereid 40 tot 50 euro per maand te betalen en 5 respondenten (3,4%) zijn bereid 50 euro of
meer uit te geven. Slechts 2 respondenten (1,4%) geven aan niets uit te willen geven. Op de vraag
‘’Wat geeft U per maand uit aan sport en/of sportgerelateerde activiteiten (indien U niet sport, ga
naar vraag 21)?’’ geven 46 respondenten (31,3%) aan 10 tot 20 euro per maand te betalen, 32
respondenten (21,8%) betaalt 0 tot 10 euro per maand,6 respondenten (4,1%) betalen 40 tot 50 euro
per maand en 5 respondenten (3,4%) betalen 40 euro of meer. 25 respondenten (17%) geven aan
niets te betalen aan sport en/of sportgerelateerde activiteiten.
Tabel 10: Gegevens betreffende de prijs die men uitgeeft en bereid is te betalen

- Wat geeft
U uit aan
sporten?
- Wat bent U
bereid uit te
geven aan
sporten?

Niets

0 – 10 euro
per maand
32 (21,8%)

10 – 20
euro per
maand
46 (31,3%)

20 – 30
euro per
maand
23 (15,6%)

40 – 50
euro per
maand
6 (4,1%)

50 euro of
meer per
maand
5 (3,4%)

25 (17%)

2 (1,4%)

36 (24,5%)

50 (34%)

43 (29,3%)

6 (4,1%)

5 (3,4%)

In tabel 10 is weergegeven wat respondenten uitgeven/bereid zijn uit te geven aan
sporten/sportgerelateerde activiteiten.

4.2.2 Beleveniseconomie
In deze paragraaf wordt per vraag de frequenties aangegeven van de verschillende antwoorden die
gegeven zijn. Dit wordt gedaan voor de vragen die betrekking hebben op de beleveniseconomie (zie
theoretisch kader).
De vragen die in de vorige paragraaf zijn besproken en betrekking hebben op de marketingmix,
vertonen veel overlap met de vier dimensies van de beleveniseconomie (zie theoretisch kader). De
onderstaande vragen hebben betrekking op de dimensies ‘leren’ en ‘esthetiek’ maar vertonen
eveneens overlap met de ‘p’ van promotie. In tabel 3 zijn onderstaande vragen terug te vinden. Op
de stelling ‘’Er wordt voldoende aandacht besteed aan informatievoorziening wat betreft het belang
van sporten’’ wordt door 72 respondenten (49%) ‘neutraal’ geantwoord. 56 respondenten (38,1%)
zijn het eens met de stelling, 11 respondenten (7,5%) oneens, 6 respondenten (4,1%) helemaal mee
eens en 1 respondent (0,7%) helemaal oneens. Op de stelling ‘’Er is voldoende mogelijkheid om
kennis te maken met verschillende sporten/sportactiviteiten’’ werd door 83 respondenten (56,5%)
‘eens’ geantwoord. 45 respondenten (30,6%) waren neutraal, 11 respondenten (7,5%) zijn het er
mee oneens, 6 respondenten (4,1%) helemaal mee eens en 2 respondenten (1,4%) helemaal mee
oneens.

4.2.3 Invloed van aanbod op sportparticipatie
In deze subparagraaf wordt gekeken naar het feit of gevonden resultaten, systematisch zijn en niet
toevallig zo uitgekomen zijn. In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste vragen betreffende het
aanbod en de uitkomsten hiervan beschreven. Binnen deze paragraaf zal gekeken worden in
hoeverre de gegeven antwoorden op de verschillende vragen betreffende het aanbod, samenhangen
en systematisch zijn met de sportparticipatie.
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Tabel 11: Kruistabel van de variabele tevredenheid over het huidige sportaanbod en sportparticipatie
In welke mate bent U tevreden over het huidige sportaanbod?
Zeer
tevreden
Sport
U?

Ja
Nee
Nee,
niet
meer

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Totaal

16

84

20

1

121

0

3

10

1

14

0

4

8

0

12

16

91

38

2

147

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

36,739

Totaal

Significantiewaarde

0,353

0,000

In Tabel 11 is te zien dat de variabele tevredenheid over het huidige sportaanbod en sportparticipatie
zijn vergeleken. Te zien is dat de meeste respondenten die tevreden of zeer tevreden zijn ook
sporten. De Pearson Chi-Square test toonde aan dat de gevonden verschillen significant zijn (sig. =
0,000). Dit betekend dat er een significant verschil is in de sportparticipatie tussen de respondenten
die in mindere of meerdere mate tevreden zijn over het huidige sportaanbod. Daarnaast toont
Cramer’s V (Cramer’s V = 0,353) aan dat er een positieve samenhang is tussen de mate waarin men
tevreden is over het huidige sportaanbod en sportparticipatie. Respondenten die meer tevreden zijn
sporten dus vaker dan respondenten die minder tevreden zijn.
Tabel 12: Kruistabel van de variabele bekendheid met sportaanbod binnen de gemeente en
sportparticipatie.
In welke mate bent U bekend met het sportaanbod binnen de gemeente?

Sport
U?

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer
Ontevreden

Totaal

10

74

31

5

1

121

0

6

4

4

0

14

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

Significantiewaarde

19,157

0,255

0,014

Ja

Nee
Nee,
niet
meer
Totaal

Zeer
tevreden

0

4

5

3

0

12

10

84

40

12

1

147

In tabel 12 is te zien dat de meeste respondenten die sporten ook bekend of zeer bekend zijn met
het aanbod binnen de gemeente Renkum. De Pearson Chi-Square test toont aan dat de gevonden
verschillen significant zijn (Sig. = 0,014) en Cramer’s V (Cramer’s V = 0,255) laat zien dat er een
samenhang is tussen de verschillende vragen. Dit wil zeggen dat er een significant verschil is in de
sportparticipatie tussen respondenten die in meerdere of mindere mate bekend zijn met het
sportaanbod binnen de gemeente. Respondenten die bekender zijn met het sportaanbod, sporten
dus vaker dan respondenten die minder bekend zijn met het sportaanbod.
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Tabel 13: Kruistabel van de variabele tevredenheid informatievoorziening binnen de gemeente en
sportparticipatie.
In welke mate bent U tevreden wat betreft de informatievoorziening over sport en/of sport
gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum?
Zeer
tevreden
Sport
U?

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Totaal

Ja

7

73

36

5

121

Nee
Nee,
niet
meer

0
0

0
2

6
8

8
2

14
12

7

75

50

15

147

Totaal

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

53,300

Significantiewaarde

0,426

0,000

Tabel 13 toont aan dat respondenten die tevreden zijn wat betreft de informatievoorziening,
voornamelijk ook sporten. De gevonden verschillen zijn significant te noemen (Sig. = 0,000) en tonen
aan dat er een positieve samenhang is (Cramer’s V = 0,426). Dit geeft aan dat er een positieve
samenhang is tussen de sportparticipatie en de tevredenheid over de informatievoorziening over
sport en/of sportgerelateerde activiteiten. Daarnaast is er een significant verschil is in de
sportparticipatie tussen respondenten die in meerdere of mindere mate tevreden zijn over de
informatievoorziening of sport en/of sportgerelateerde activiteiten. Respondenten die tevreden zijn
over de informatievoorziening sporten dus vaker dan respondenten die minder tevreden zijn over de
informatievoorziening.
Tabel 14: Kruistabel van de variabele voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten en
sportparticipatie.
Er zijn binnen de gemeente voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten.
Helemaal
mee eens

Sport
U?

Neutraal

Oneens

Helemaal
mee oneens

Totaal

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

Significantiewaarde

28,578

0,313

0,000

Ja

Nee
Nee,
niet
meer
Totaal

Eens

4

68

37

7

4

120

0

61

9

4

0

14

0

2

6

4

0

12

4

71

52

15

4

146

In tabel 14 is te zien dat respondenten die aangeven dat er voldoende betaalbare mogelijkheden zijn
om te sporten binnen de gemeente, zelf ook sporters zijn. De gevonden verschillen zijn significant
gebleken (Sig,. = 0,000) en Cramer’s V (Cramers’s V = 0,313) toont aan dat er een samenhang is. Dit
wil zeggen dat de gevonden verschillen gelden voor de gehele populatie en niet op basis van toeval
zijn uitgekomen. Er is een significant verschil tussen de sportparticipatie tussen respondenten die in
meerdere of mindere mate van mening zijn dat er voldoende betaalbare mogelijkheden zijn om te
sporten. Ook geeft het aan dat er een positieve samenhang is tussen betaalbare mogelijkheden om
te sporten binnen de gemeente en sportparticipatie. Respondenten die van mening zijn dat er
voldoende betaalbare mogelijkheden zijn om te sporten, sporten dus vaker dan respondenten die
van mening zijn dat er niet voldoende betaalbare mogelijkheden zijn.
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In tabel 15 is te zien dat respondenten die voldoende mogelijkheden zien om kennis te maken met
verschillende sporten/sportactiviteiten, zelf ook sporten. De gevonden resultaten zijn significant (Sig.
= 0,000) en er is een positieve samenhang (Cramer’s V = 0,480). Dit wil zeggen dat er een significant
verschil is in de sportparticipatie tussen respondenten die in meerdere of mindere maten van mening
zijn dat er voldoende mogelijkheden zijn om kennis te maken met verschillende
sporten/sportactiviteiten. Daarnaast wilt dit zeggen dat er een positieve samenhang is tussen de
verschillende variabelen. Dit betekend dat respondenten die van mening zijn dat er voldoende
mogelijkheid is om kennis te maken met verschillende sporten/sportactiviteiten, vaker sporten dan
respondenten die vinden dat dit niet voldoende is.
Tabel 15: Kruistabel van de variabele voldoende mogelijkheid kennis te maken met sporten en
sportparticipatie.
Er is voldoende mogelijkheid om kennis te maken met verschillende
sporten/sportactiviteiten.
Helemaal
mee eens

Sport
U?

Neutraal

Oneens

Helemaal
mee oneens

Totaal

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

Significantiewaarde

67,699

0,480

0,000

Ja

Nee
Nee,
niet
meer
Totaal

Eens

6

81

31

1

2

121

0

1

6

7

0

14

0

1

8

3

0

12

6

83

45

11

2

147

In tabel 16 is te zien dat respondenten die van mening zijn dat er voldoende betaalbare
mogelijkheden zijn om te sporten binnen de gemeente, in de meeste gevallen ook lid zijn van een
sportvereniging. De gevonden verschillen zijn significant (Sig. = 0,049) en tonen eveneens aan dat er
een positieve samenhang is (Cramer’s V = 0,279). Dit betekend dat er een significant verschil is in het
lid zijn van een sportvereniging tussen respondenten die in meerdere of mindere maten van mening
zijn dat er voldoende betaalbare mogelijkheden zijn om te sporten. Daarnaast is er een positieve
samenhang tussen de voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten en het lid worden van een
sportvereniging. Respondenten die van mening zijn dat er voldoende betaalbare mogelijkheden zijn
om te sporten, zijn dus vaker lid van een sportvereniging dan respondenten die deze mening niet
delen.
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Tabel 16: Kruistabel van de variabele voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten en lid
sportvereniging.
Er zijn binnen de gemeente voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten.
Helemaal
mee eens

Bent U lid van
een
sportvereniging?

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal
mee
oneens

Totaal

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

Significantiewaarde

9,556

0,279

0,049

Ja

Nee
Totaal

4

58

31

3

3

99

0

9

10

4

1

24

4

67

41

7

4

123

Tabel 17: Kruistabel van de variabele voldoende mogelijkheid kennis te maken met sporten en lid
sportvereniging.
Er is voldoende mogelijkheid om kennis te maken met verschillende
sporten/sportactiviteiten.
Helemaal
mee eens

Bent U lid van
een
sportvereniging?

Neutraal

Oneens

Helemaal
mee
oneens

Totaal

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

Significantiewaarde

10,865

0,296

0,028

Ja

Nee
Totaal

Eens

6

69

22

1

2

100

0

11

13

0

0

24

6

80

35

1

2

124

Uit tabel 17 blijkt dat respondenten die vinden dat er voldoende mogelijkheid is om kennis te maken
met verschillende sporten/sportactiviteiten in de meeste gevallen ook lid van een sportvereniging
zijn. De verschillen zijn significant (Sig. = 0,028) en tonen aan dat er een samenhang is (Cramer’s V =
0,297). Dit wil dus zeggen dat er een significant verschil is in het wel of geen lid zijn van een
sportvereniging tussen de respondenten die in meerdere of mindere mate van mening zijn dat er
voldoende mogelijkheden zijn om kennis te maken met verschillende sporten/sportactiviteiten.
Daarnaast is er een positieve samenhang tussen het wel of geen lid zijn van een sportvereniging en
de tevredenheid over mogelijkheden om kennis te maken met verschillende sporten. Respondenten
die in van mening zijn dat er voldoende mogelijkheid is om kennis te maken met verschillende
sporten/sportactiviteiten, sporten dus vaker dan respondenten die van mening zijn dat dit niet
voldoende is.
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Tabel 18: Kruistabel van de variabele tevredenheid sportaanbod en lid sportvereniging.
In welke mate bent U tevreden over het huidige sportaanbod?

Bent U lid van
een
sportvereniging?

Zeer
tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Totaal

12

74

13

1

100

4
16

9
83

11
24

0
1

24
124

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

15,199

0,350

Significantiewaarde

Ja

Nee
Totaal

0,002

Tabel 18 geeft aan dat respondenten die tevreden of zeer tevreden zijn over het huidige sportaanbod
ook voornamelijk respondenten zijn die al sporten. De gevonden verschillen zijn significant (Sig. =
0,02) en vertonen enige samenhang (Cramer’s V = 0,350). Dit wil zeggen dat er een significant
verschil is in het wel of geen lid zijn van een sportvereniging tussen de respondenten die in meerdere
of mindere mate tevreden zijn over het huidige sportaanbod en dat er een positieve samenhang is
tussen de tevredenheid over het aanbod en het wel of geen lid zijn/worden van een sportvereniging.
Respondenten die in meerdere mate tevreden zijn over het sportaanbod, sporten dus vaker dan
respondenten die in mindere mate tevreden zijn over het sportaanbod.
Tabel 19: Kruistabel van de variabele tevredenheid informatievoorziening binnen de gemeente en lid
sportvereniging.
In welke mate bent U tevreden wat betreft de informatievoorziening over sport en/of
sport gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum?

Bent U lid van
een
sportvereniging?

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Totaal

4

64

29

3

100

3
7

8
72

10
39

3
6

24
124

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

10,209

0,287

Significantiewaarde

Ja

Nee
Totaal

Zeer
tevreden

0,017

In tabel 19 is te zien dat respondenten die tevreden of zeer tevreden zijn wat betreft de
informatievoorziening over sport en/of sportgerelateerde activiteiten, ook voornamelijk de
respondenten zijn die aangeven te sporten. De Pearson Chi-Square toont aan dat de gevonden
verschillen significant zijn (sig. = 0,017). Daarnaast is er een positieve samenhang aantoonbaar
tussen de variabelen (Cramer’s V = 0,287). Dit houdt in dat er een significant verschil is in het wel of
geen lid zijn van een sportvereniging tussen de respondenten die in meerdere of mindere mate
tevreden zijn over het de informatievoorziening over sport en/of sportgerelateerde activiteiten.
Respondenten die in meerdere mate tevreden zijn over de informatievoorziening, zijn dus vaker lid
van een sportvereniging dan respondenten die hier niet tevreden over zijn.
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Tabel 20: Kruistabel van de variabele bereikbaarheid sportvoorzieningen en sporten binnen de gemeente.
Voorzieningen om sport te beoefenen zijn goed bereikbaar binnen de gemeente.
Helemaal
mee eens
Beoefent
U sport
binnen de
gemeente?

Eens

Neutraal

Helemaal
mee oneens

Totaal

ChiSquare
Waarde

Cramers’V

Significantiewaarde

Ja
10

80

22

5

117
15,115

Nee
Totaal

0
10

0
80

4
26

0
5

0,353

0,002

4
5

Uit tabel 20 blijkt dat respondenten die van mening zijn dat voorzieningen om te sporten goed
bereikbaar zijn binnen de gemeente ook voornamelijk aangeven te sporten. Deze verschillen zijn
significant (Sig. = 0,002) en er is ook een positieve samenhang te herkennen (Cramer’s V = 0,353). Dit
wil zeggen dat er een significant verschil is in het wel of niet sporten binnen de gemeente tussen de
respondenten die in meerdere of mindere mate tevreden zijn over de bereikbaarheid van de
sportvoorzieningen binnen de gemeente. Respondenten die in meerdere mate tevreden zijn over de
bereikbaarheid van sportvoorzieningen, sporten dus vaker binnen de gemeente dan respondenten
die hier niet tevreden over zijn.

4.3 Motieven
Onder dit kopje wordt gekeken naar de verschillende motieven om wel- of niet te sporten. Deze
paragraaf geeft antwoord op de volgende deelvraag:


Hoe kijkt de doelgroep aan tegen de verschillende motieven om te bewegen, of juist niet?

Ook hier wordt eerst gekeken naar de resultaten middels de beschrijvende statistiek en vervolgens
middels de verklarende statistiek.

4.3.1 Intrinsieke motieven, extrinsieke motieven en motieven om niet te sporten
In deze subparagraaf zal per vraag gekeken worden naar de verschillende uitkomsten. De paragraaf is
onderverdeeld in resultaten op gebied van intrinsieke motieven, extrinsieke motieven en motieven
om niet te sporten.
Er is op de vraag ‘’Welke redenen zijn voor U belangrijk om te sporten’’, onderscheid gemaakt tussen
de intrinsieke en extrinsieke motieven. Op de vraag ‘’Welke redenen zijn voor U belangrijk om te
sporten? (Kruis maximaal 5 redenen aan)’’ is als volgt geantwoord op het gebied van de intrinsieke
motieven (zie tabel 21 voor aantallen en het percentage, genomen van de 147 respondenten).
In tabel 21 is te zien dat lichaamsbeweging/gezondheid het voornaamste intrinsieke motief is om te
sporten. Daarnaast zijn ook opbouw conditie, kracht, lenigheid en uitlaatklep voor dagelijks
leven/ontspanning naar voren gekomen als belangrijk intrinsiek motief om te sporten.
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Tabel 21: Intrinsieke motieven om te sporten
Intrinsieke motieven om te sporten

Aantal

Lichaamsbeweging/gezondheid

115 (78,2%)

Opbouw conditie, kracht, lenigheid

74 (50,3%)

Uitlaatklep voor dagelijks leven/ontspanning

26 (17,7%)

Prestatie, jezelf verbeteren

19 (12,9%)

Lekker buiten zijn

19 (12,9%)

Afslanken

12 (8,2%)

Kan met specifieke aandoening aan sport doen

7 (4,8%)

Leren nieuwe vaardigheden

7 (4,8%)

Aanzien/status

0 (0%)

Op de vraag ‘’Welke redenen zijn voor U het belangrijkst om te sporten? (Kruis maximaal 5 redenen
aan)’’ is als volgt geantwoord op het gebied van extrinsieke motieven (zie tabel 22 voor aantallen en
het percentage, genomen van de 147 respondenten). In tabel 22 is te zien dat gezelligheid/sociale
contacten het voornaamste extrinsieke motief is om te sporten. Ook het feit dat sporten niet duur is,
dat er weinig/geen reistijd nodig is en het advies opvolgen van arts of fysiotherapeut, blijken
belangrijke extrinsieke motieven te zijn om te sporten.
Tabel 22: Extrinsieke motieven om te sporten
Extrinsieke motieven om te sporten

Aantal

Gezelligheid, sociale contacten

85 (57,8%)

Niet duur

20 (13,6%)

Advies opvolgen arts/fysio

14 (9,5%)

Weinig/geen reistijd nodig

14 (9,5%)

Goede voorzieningen, accommodatie

12 (8,2%)

Competitie, meten met anderen

6 (4,1%)

Zakelijke contacten

1 (0,7%)

Als laatste is er gekeken naar de motieven om niet te sporten of om niet meer te sporten. Op de
vraag ‘’Welke redenen liggen er aan ten grondslag dat U niet sport of niet meer sport (Indien U wel
sport, ga naar vraag 8)?’’ werd op de volgende manier geantwoord (zie tabel 23).
Tabel 23: Welke redenen liggen er aan ten grondslag dat U niet sport of niet meer sport?
Welke redenen liggen er aan ten grondslag dat U niet
sport of niet meer sport?

Aantal

Ik heb voldoende lichaamsbeweging

13 (8,8%)

Andere vrijetijdsbezigheden vind ik leuker

13 (8,8%)

Voor sporten ben ik te oud

9 (6,1%)

Te duur

9 (6,1%)

Laat mijn gezondheid momenteel niet toe

9 (6,1%)

Ik vind het niet nodig om te sporten

7 (4,7%)

Heb ik geen tijd voor vanwege werk en/pof gezien

7 (4,7%)
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Ik weet niet wat er allemaal is op het gebied van sport

6 (4,1%)

Ik kan niet goed sporten

3 (2%)

Ik weet het eigenlijk niet, het is geen gewoonte

2 (1,4%)

Ik zie tegen het leren kennen van nieuwe
respondenten op
Ik sport niet meer, maar ben wel lid van een
vereniging, heb een andere rol daarbinnen
Ik zie tegen het leren van een (nieuwe) sport op

2 (1,4%)

Anders, namelijk

1 (0,7%)

Ik ben niet zo goed op de hoogte van de
sportmogelijkheden in mijn omgeving

1 (0,7%)

Ik ken geen respondenten om mee te sporten

1 (0,7%)

De accommodaties voldoen niet aan mijn eisen

1 (0,7%)

De sport die ik graag wil beoefenen is momenteel niet
aanwezig
Ik weet niet welke sport bij mij past

1 (0,7%)

Reistijd naar een sportgelegenheid is te lang (geen
goed transport, te ver weg)

0 (0%)

2 (1,4%)
1 (0,7%)

0 (0%)

In tabel 36 is te zien dat de respondenten aangeven andere vrijetijdsbezigheden leuker te vinden of
al voldoende lichaamsbeweging te hebben (naar eigen idee). Samen met de motieven ‘voor sporten
ben ik te oud’, ‘sporten is te duur’ en ‘laat gezondheid momenteel niet toe’, zijn dit de belangrijkste
motieven om niet of niet meer te sporten.
Op de vraag ‘’Is het missen van bepaalde sportmogelijkheden een reden dat U niet sport of dat U
minder sport dan u zou willen?’’ werd door 144 respondenten (98%) ‘nee’ geantwoord. 19
respondenten (12,9%) antwoordden ‘misschien’ en 2 respondenten (1,4%) antwoordde met ‘ja’.

4.3.2 Invloed van motieven op het lid zijn van een sportvereniging
In deze paragraaf wordt de verklarende statistiek weergegeven. De verschillende motieven zijn
getoetst middels de Pearson Chi-Square test en de Cramer’s V. Hieronder zijn de verschillende
resultaten weergegeven.
Extrinsieke motieven
Tabel 24: Kruistabel van de variabele motief sociale contacten en lid sportvereniging.
Motief sociale contacten
Heeft geen
motief
sociale
contacten
Bent U lid van een
sportvereniging?

Ja
Nee

Totaal

Heeft wel motief
socialecontacten

Totaal

22

78

100

17
39

7
85

24
124

ChiSquare
waarde

21.408

Cramer’s V
waarde

0,416

Significantiewaarde

0,000
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Uit tabel 24 is op te maken dat de meeste respondenten die sociale contacten als motief opgeven,
ook daadwerkelijk lid is van een sportvereniging. De significantie toont aan dat deze uitkomsten
systematisch en niet op basis van toeval tot stand zijn gekomen (Sig. = 0,000). Er is dus een
significant verschil tussen het wel of geen lid zijn van een sportvereniging tussen de respondenten
die sociale contacten wel of niet als motief hebben om te gaan sporten. Ook Cramer’s V (Cramers’V =
0,416), toont aan dat er een positieve samenhang is tussen het motief sociale contacten en het wel
of niet lid zijn van een sportvereniging. Respondenten die sociale contacten als motief hebben, zijn
dus vaker lid van een sportvereniging dan respondenten die dit niet als motief hebben.
Intrinsieke motieven
Tabel 25: Kruistabel van de variabele motief gezondheid en lid sportvereniging.
Motief gezondheid
Heeft geen
gezondheidsmotief
Bent U lid van een
sportvereniging?

Ja
Nee

Totaal

Heeft wel
gezondheidsmotief

Totaal

4

96

100

6
10

18
114

24
124

ChiSquare
waarde

11,512

Cramer’s V
waarde

0,305

Significantiewaarde

0,004

In tabel 25 is te zien dat de respondenten die gezondheid als motief hebben om te sporten, in de
meeste gevallen ook daadwerkelijk lid zijn van een sportvereniging. De gevonden verschillen zijn
significant (Sig. = 0,001) en ook Cramer’s V (Cramer’s V = 0,305) toont aan dat er een positieve
samenhang is tussen het ‘gezondheidsmotief’ en het lid worden van een sportvereniging. Dit
betekend dat er een significant verschil is in het wel of geen lid zijn van een sportvereniging tussen
respondenten die ‘gezondheid’ wel of niet als motief hebben om te sporten. Respondenten die
sociale contacten als motief hebben om te sporten, zijn dus vaker lid van een sportvereniging dan
respondenten die sociale contacten niet als motief hebben om te sporten.
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4.4 Persoonskenmerken
In deze paragraaf worden de resultaten wat betreft de persoonskenmerken weergegeven. Ook bij de
persoonskenmerken wordt eerst de beschrijvende statistiek weergegeven en vervolgens de
verklarende statistiek. Er wordt onderscheid gemaakt in leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau
en etniciteit.
Leeftijd en geslacht
Tabel 26: Leeftijd en geslacht van de respondenten

Geslacht

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

68 (46,3%)

79 (53,7%)

147 (100%)

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

65-69 jaar

70 jaar of
ouder

Totaal

15 (10,2%)

15 (10,2%)

24 (16,3%)

28 (19%)

65 (44,2%)

147 (100%)

In tabel 26 is de verdeling van het geslacht en de leeftijd terug te zien. Te zien is dat het aantal
mannen en vrouwen op 11 na, gelijk verdeeld is. Wat betreft de leeftijd is te zien dat er voornamelijk
respondenten van 65+ zijn ondervraagd, maar dat iedere leeftijdscategorie vertegenwoordigd is.
Inkomen
Tabel 27: Jaarinkomen van de respondenten

Inkomen
Aantal
Minder dan 10.000 euro
3 (2%)
10.000 tot 20.000 euro
18 (12,2%)
20.000 tot 30.000 euro
29 (19,7%)
40.000 tot 50.000 euro
14 (9,5%)
50.000 euro of meer
4 (2,7%)
Totaal
70 (47,6%)
Missing
77 (52,4%)
In tabel 27 is te zien hoe het inkomen van de respondenten verdeeld is. Opvallend is dat veel
respondenten deze vraag niet ingevuld hebben. Van de respondenten die de vraag wel beantwoord
heeft is valt het grootste deel in de categorie 20.000 tot 30.000 euro per jaar.
Opleidingsniveau
Tabel 28: Hoogst voltooide opleiding respondenten
Opleidingsnivea
u

Geen
onderwijs
/basisond
erwijs

LBO, VBO,
VMBO-kader
en
beroepsgeric
hte leerweg

MAVO,
VMBO
theoretisch
e en
gemengde
leerweg

Middelba
ar
Beroepso
nderwijs

HAVO,
VWO

HBO

Wetensch
appelijk
onderwijs

Missing

Totaal

Aantal

4 (2,7%)

14 (9,5%)

16 (10,9%)

37
(25,2%)

15
(10,2%)

32
(21,8%)

25 (17%)

4 (2,7%)

147
(100%)

48

In tabel 28 is te zien hoe het opleidingsniveau verdeeld is onder de verschillende respondenten. Het
grootste aantal heeft middelaarberoepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs genoten.
Etniciteit
Tabel 29: Herkomst van de respondenten
Afkomst

Nederland

Turkije

Marokko

Suriname

Nederlandse Anstillen/Aruba

Indonesie

Anders

Totaal

Aantal

133 (90,5%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

3 (2%)

4 (2,7%)

4 (2,7%)

1 (0,7%)

147
(100%)

In tabel 22 is te zien wat de afkomst is van de respondenten. Het overgrote deel van de
respondenten is in Nederland geboren. Toch zijn er ook een aantal respondenten afkomstig uit
andere landen.
De gegevens op het gebied van de persoonskenmerken zijn statistisch getoetst. Hier zijn echter geen
significante verschillen naar voren gekomen. Dit betekend dat er geen significante verschillen zijn in
de sportparticipatie tussen mannen en vrouwen, de verschillende leeftijdscategorieën en
nationaliteiten.

4.5 Hypotheses
Deze paragraaf beschrijft of de verschillende hypotheses (zie 2.6) bevestigd of verworpen worden.
- Er zit een significant verschil tussen de sportparticipatie bij mannen en de sportparticipatie bij
vrouwen. Deze hypothese wordt verworpen. Er is geen sprake van een significant verschil.
- Mensen die bekend zijn met het sportaanbod, zullen vaker sporten of lid zijn van een sportvereniging
dan mensen die niet bekend zijn met het sportaanbod. Deze hypothese wordt door de resultaten
bevestigd.
- Verwacht wordt dat mensen met gezondheid, sociale contacten of opbouw conditie/kracht als
motief hebben om te sporten, vaker lid zijn van een sportvereniging dan mensen die dit niet hebben.
Mensen met gezondheid en sociale contacten als motief zijn vaker lid van een sportvereniging dan
mensen die dit niet als motief hebben. Voor opbouw conditie/kracht geld dit niet.
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt de conclusie gegeven van dit onderzoek. De verschillende conclusies worden
getrokken aan de hand van de gevonden resultaten. Er wordt antwoord gegeven op de analytische
vraagstelling eerder opgesteld binnen dit onderzoek;
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de meningen van 50+’ers over de invloed van
motieven, aanbod en persoonskenmerken op de sportparticipatie van de 50+’ers?
 Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van de overeenkomsten en verschillen?
Sportparticipatie
Na afloop van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het grootste deel van de respondenten
bestaat uit sporters (82,3%). Tegenover 9,5% die niet sport en 8,2% die niet meer sporten. Van de
sporters is het overgrote deel lid van een sportvereniging, namelijk 100 respondenten (86%).
De sporten die het meest beoefend worden in verenigingsverband zijn Fitness (conditie),
wandelsport en 50+ sport en spel. Opvallend hier aan is dat weinig respondenten lid zijn van
klassieke verenigingen als voetbal, tennis, hockey, korfbal etc.
Slechts 4 respondenten hebben aangegeven buiten de gemeente te sporten wegens gebrek aan het
juiste aanbod. Hier kan uit geconcludeerd worden dat het overgrote deel van de sporters binnen de
gemeente sport.
Aanbod
Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het aanbod op verschillende manieren
van invloed is op de sportparticipatie van de doelgroep. Over het algemeen werd er vrij positief
gereageerd op de vragen betreffende het aanbod. Het overgrote deel is bekend met het huidige
sportaanbod binnen de gemeente en geeft ook aan tevreden te zijn over dit aanbod. Ook wordt er
aangegeven dat er voldoende voorzieningen zijn om te sporten, en dat de voorzieningen goed
bereikbaar en betaalbaar zijn. De meeste respondenten zijn bereid tussen de 0 en 30 euro per maand
uit te geven aan het sporten. Opvallend is wel dat de respondenten over het algemeen nog niet echt
bekend te zijn met de huidige specifieke activiteiten/verenigingen voor 50+’ers (galmronde,
beweegkuur, sporttwist, Sjabbens Sports & Health, 50+ sport en spel en Onder ons), terwijl er wel
wordt aangegeven dat men bekend is met het aanbod. Alleen bij de 50+ sport en spelvereniging, en
Sjabbens Sports & Health wordt door meer dan de helft aangegeven dat men hier bekend mee is.
Daarnaast zijn verschillende vragen statistisch getoetst en vergeleken. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat er een positieve samenhang is tussen de bekendheid over het sportaanbod en de
sportparticipatie. Respondenten die bekend zijn met het sport aanbod zijn ook voor het grootste
deel sporters. Dit geldt ook voor de tevredenheid over het sportaanbod en de sportparticipatie.
Wanneer respondenten tevreden zijn over het sportaanbod zijn dit over het algemeen ook
respondenten die sporten. Hetzelfde geldt voor respondenten die bekend zijn met het sportaanbod.
Er is een positieve samenhang tussen het sporten de bekendheid met het sportaanbod. De meeste
respondenten die bekend zijn met het sportaanbod, zijn ook sporters. Mogelijk zorgen deze aspecten
voor een verhoogde kans om te gaan sporten.
Over de informatievoorziening kan gezegd worden dat er een positieve samenhang is met
sportparticipatie. Het grootste deel van de respondenten is tevreden over de informatievoorziening,
en dit zijn dan ook voornamelijk sporters. Daarnaast is er ook een positieve samenhang tussen de
sportparticipatie en de betaalbaarheid van het aanbod. 72 respondenten (48,9%) zijn het eens dat er
voldoende betaalbare mogelijkheden zijn om te sporten en een ieder van deze respondenten geeft
ook aan te sporten. Ook hier is er mogelijk een verhoogde kans om te gaan sporten. Ook is er een
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positieve samenhang tussen de sportparticipatie en de mogelijkheid om kennis te maken met
verschillende sporten binnen de gemeente. 87 respondenten (59,2%) zijn het eens met deze stelling
en geven eveneens allemaal aan te sporten. Dat respondenten kennis kunnen maken met
verschillende sporten kan als gevolg hebben dat respondenten eerder gaan sporten. Bovenstaande
punten vertonen eveneens een positieve samenhang met het wel of geen lid zijn van een
sportvereniging. Het grootste deel van de respondenten is tevreden over de verschillende aspecten
en tegelijkertijd lid van een sportvereniging. Respondenten zijn dus tevreden over hat aanbod, de
informatievoorziening, het aantal betaalbare mogelijkheden om te sporten en de mogelijkheid om
kennis te maken met het aanbod en geven daarbij aan dat zij al lid zijn van een vereniging.
Als laatste was een opvallend resultaat dat er een positieve samenhang is tussen de bereikbaarheid
van het aanbod en het sporten binnen de gemeente. 90 Respondenten (61,2%) zijn het eens dat
voorzieningen goed bereikbaar zijn en geven ook aan binnen de gemeente te sporten.
Kortom, er zijn verschillende aspecten van het aanbod die weldegelijk van invloed zijn op de
sportparticipatie van de doelgroep. Daarbij is aangetoond dat de respondenten tevreden zijn over de
verschillende bovengenoemde aspecten en eveneens sporten en/of lid zijn van een sportvereniging.
Motieven
Ook wat betreft de motieven kan worden geconcludeerd dat deze op verschillende manieren van
invloed zijn op de sportparticipatie van de doelgroep. De voornaamste redenen om te sporten zijn
lichaamsbeweging/gezondheid, opbouw conditie (kracht en lenigheid), gezelligheid (en sociale
contacten) en een uitlaatklep voor het dagelijks leven. Deze motieven zijn statistisch getoetst om te
kijken wat de invloed van deze motieven is op de sportparticipatie. Hieruit kwam naar voren dat er
een positieve samenhang is tussen het wel of geen lid zijn van een vereniging en het motief
lichaamsbeweging/gezondheid.
De voornaamste motieven van respondenten die niet sporten waren dat zij al voldoende
lichaamsbeweging hebben, zij te oud waren, andere vrijetijdsbestedingen leuker vinden, de
gezondheid het niet toe laat of dat het te duur is. Kortom, ook de verschillende motieven om te
sporten kunnen van invloed zijn op de sportparticipatie van de doelgroep. In dit geval ligt hier bij het
accent vooral op het lid worden van een sportvereniging. Wanneer respondenten graag willen
sporten voor de gezondheid of gezelligheid (en sociale contacten) zullen zij eerder lid worden van
een sportvereniging.
Persoonskenmerken
De verschillende persoonskenmerken waar naar gevraagd is binnen dit onderzoek zijn statistisch
getoetst. Aan de hand van de gevonden resultaten is echter gebleken dat de persoonskenmerken
niet significant van invloed zijn op de sportparticipatie van de doelgroep. Dit betekend dat er geen
verschillen zijn tussen sportparticipatie bij mannen en vrouwen, leeftijd etc.
Algemene conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat het aanbod en de motieven om te sporten weldegelijk van invloed
(kunnen) zijn op de sportparticipatie van de doelgroep. Om hier op in te spelen zullen in hoofdstuk 7,
verschillende aanbevelingen gedaan worden.
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6. Discussie
In dit hoofdstuk zullen de theoretische relevantie, praktische relevantie, begrenzingen van het
onderzoek en suggesties voor vervolg onderzoek weergegeven worden.

6.1 Theoretische relevantie
Voor een groot deel vertonen de resultaten van het onderzoek, overlap met de gevonden theorie.
Binnen het theoretische kader zijn verschillende motieven naar voren gekomen die respondenten
hebben om te sporten, niet te sporten of om te stoppen met sporten. Resultaten uit het onderzoek
wezen uit dat de belangrijkste motieven om te sporten lichaamsbeweging/gezondheid, opbouw
conditie (kracht en lenigheid), gezelligheid (en sociale contacten) en een uitlaatklep voor het
dagelijks leven waren. Ook uit de sportersmonitor van 2012 (Sportersmonitor, 2012) bleek dat deze
motieven terug kwamen als belangrijkste motieven om te sporten. Dit geldt ook voor de motieven
om niet te sporten. De belangrijkste motieven om niet (of niet meer) te sporten zijn dat
respondenten voldoende lichaamsbeweging hebben, zij te oud waren, andere vrijetijdsbestedingen
leuker vinden, de gezondheid het niet toe laat en dat het te duur is. In de Sportersmonitoren van
2008 en 2012 zijn verschillende cijfers gevonden die aantonen dat deze motieven ook op grotere
schaal een belangrijke rol spelen in de sportparticipatie van de doelgroep. Kortom, op het gebied van
motieven bevestigd dit onderzoek wat er reeds bekend is over de verschillende motieven en
sportparticipatie omtrent de doelgroep.
Wat betreft het aanbod zijn er verschillende bevindingen gedaan die in het theoretische kader niet
eerder bevestigd zijn en waar Sportbuurtwerk Solidez mogelijkheden heeft tot het uitvoeren van
vervolgonderzoek. Zo is gebleken dat een goede bereikbaarheid, prijs, informatievoorziening,
voldoende mogelijkheid om kennis te maken met het aanbod en tevredenheid en bekendheid wat
betreft het aanbod er allemaal voor zorgt dat er een verhoogde kans op sportparticipatie of dan wel
het lid worden van een sportvereniging ontstaat. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat het in die
situatie voor de consument zo gemakkelijk/aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt om te gaan
sporten. Daarmee wordt de drempel om te gaan sporten verlaagd en is het mogelijk dat men eerder
lid word van een sportvereniging. In het theoretisch kader van dit onderzoek is wel gebleken dat de
verschillende aspecten van aanbod (de marketingmix en beleveniseconomie) er voor kunnen zorgen
dat de sportparticipatie een verandering ondergaat. Toch was niet bekend welke gevolgen dit zou
hebben. De resultaten die naar voren zijn gekomen binnen dit onderzoek zorgen voor een duidelijker
beeld.

6.2 Praktische relevantie
In de praktische relevantie wordt beschreven in welke mate de doelstelling van dit onderzoek is
behaald door de uitvoer van het onderzoek.
Het onderzoek heeft voor Sportbuurtwerk Solidez verschillende inzichten opgeleverd. Zo is er inzicht
verschaft in de verschillende motieven die de doelgroep binnen de gemeente heeft om wel of niet te
sporten, en is er inzicht verkregen in de manier waarop de doelgroep aankijkt tegen het aanbod
binnen de gemeente Renkum. Ook kan Sportbuurwerk Solidez het onderzoek gebruiken om mogelijk
vervolgonderzoek uit te voeren of een soortgelijk onderzoek te houden onder andere doelgroepen.
Wat betreft de uitvoer van het onderzoek kan gezegd worden dat dit niet optimaal is verlopen.
Wegens omstandigheden is niet de juiste steekproefgrootte behaald en zijn er nog enkele punten die
beter hadden gekund (meer hierover in de volgende paragraaf).
Het onderzoek heeft verschillende resultaten opgeleverd waar Sportbuurtwerk Solidez als
organisatie wat mee kan. De variabelen waar een positieve samenhang tussen gevonden is, kunnen
gebruikt worden om in de toekomst op in te spelen of om te kijken hoe het kan dat deze samenhang
er is en wat er mogelijk aan gedaan kan worden. De positieve samenhang die gevonden is tussen de
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verschillende variabelen hebben eveneens aanbevelingen opgeleverd (zie hoofdstuk 7) die
Sportbuurtwerk Solidez kunnen helpen bij het verhogen van de sportparticipatie van de doelgroep.
Dit kunnen aanbevelingen zijn om bepaalde zaken ‘te handhaven’ of juist om vernieuwingen door te
voeren. Wanneer de verschillende aanbevelingen worden aangehouden en uitgevoerd kan er in de
toekomst mogelijk een stijging plaats vinden binnen de sportparticipatie van 50+’ers. De
aanbevelingen die gedaan worden sluiten aan op de gevonden resultaten en moeten er voor zorgen
dat er een completer aanbod ontstaat, waardoor het aantrekkelijker gaat worden voor de doelgroep
om te gaan sporten binnen de gemeente.
Kortom, de doelstelling is deels behaald. Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan richting
Sportbuurtwerk Solidez betreffende de verhoging van de sportparticipatie van 50+’ers. Toch is de
uitvoer van het onderzoek niet optimaal verlopen en zijn er punten van kritiek (zie paragraaf 6.3).

6.3 Begrenzingen/tekortkomingen van het onderzoek
In deze paragraaf wordt een kritische terugblik gedaan op het uitgevoerde onderzoek. Zijn er
tekortkomingen of zaken die ter discussie staan? Op deze vragen wordt in deze paragraaf antwoord
gegeven.
Een begrenzing/tekortkoming van het onderzoek kan zijn dat de oorspronkelijke steekproefgrootte
om verschillende redenen niet behaald is. De oorspronkelijke steekproefgrootte bestond uit 266
respondenten, echter zijn er 147 respondenten ondervraagd. Dit bemoeilijkt de generaliseerbaarheid
van de gevonden resultaten (en beïnvloed daarmee de betrouwbaarheid).Ook het feit dat een groot
deel van de ondervraagde ‘sporters’ waren kan een punt van kritiek zijn op het uitgevoerde
onderzoek, omdat er zo een iets minder duidelijk beeld is geschetst van de niet-sporters binnen de
gemeente Renkum. Dit kan er ook voor gezorgd hebben dat er niet helemaal is gemeten wat er
gemeten moest worden met het onderzoek (validiteit).Deze verschillende begrenzingen zijn ontstaan
door het feit dat de enquête min of meer noodgedwongen afgenomen diende worden in de
zomermaanden. In de gemeente Renkum viel dit precies in de vakantie periode. Op veel locaties
(ingangen) waar normaal gesproken veel potentiële respondenten te vinden waren, was het nu een
stuk rustiger waardoor de respons minder was dan gehoopt. Ook geldt dit voor de verschillende
sportverenigingen waar enquêtes zijn afgenomen. Om deze begrenzing te minimaliseren zijn er
zoveel mogelijk ingangen gezocht om enquêtes af te nemen en is de periode van ‘afnemen’ verlengd.
Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste aantal.
Daarnaast bestond de enquête uit een relatief groot aantal vragen (30 stuks), om een zo duidelijk
mogelijk beeld te krijgen van de verschillende variabelen. Dit kan er toe hebben geleid dat
respondenten de enquête ‘sneller’ zijn gaan invullen, aangezien er meer tijd in gaat zitten. Dit kan er
voor gezorgd hebben dat er dingen ingevuld zijn die men niet echt vind. Ook kan het voorgekomen
zijn dat er sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven (bijvoorbeeld dat men ‘bang’ is geweest
negatief te zijn) of niet de tijd heeft genomen om de enquête zorgvuldig door te lezen en op een
juiste manier in te vullen. Bovenstaande aspecten kunnen tot gevolg hebben dat de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek afnemen of dat er antwoorden ontbreken. Ook kan
het er voor gezorgd hebben dat er een vertekend beeld ontstaat van de resultaten, omdat niet
iedere respondent de enquête even zorgvuldig heeft ingevuld. Om deze begrenzingen te beperken
zijn de enquêtes zoveel mogelijk schriftelijk, in aanwezigheid van de onderzoeker afgenomen dit om
er mede voor te zorgen dat de enquête serieus genomen werd. Wanneer dit niet het geval was, zijn
er andere respondenten ingeschakeld om ‘toezicht’ te houden en te ondersteunen waar nodig.

6.4 Suggesties voor vervolg onderzoek
In deze paragraaf zullen suggesties worden gedaan voor eventueel vervolg onderzoek. Deze
suggesties zijn gebaseerd op bevindingen en ervaringen die zijn opgedaan gedurende de uitvoering
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van dit onderzoek. Binnen dit onderzoek is vooral gekeken naar de sporters. Daardoor is er een beeld
geschetst van hoe er tegen het aanbod aangekeken wordt en wat motieven zijn om te sporten. Dit
heeft inzichten opgeleverd waar Sportbuurtwerk Solidez wat mee moet kunnen. Toch is er
waarschijnlijk meer uit te halen wanneer een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd puur en alleen
gericht op de niet-sporters. Op deze manier kan er een nog completer aanbod ontstaan die kan
bijdragen aan een toename van de sportparticipatie. Ook zou Sportbuurtwerk specifiek onderzoek
kunnen starten naar welke vorm van sporten, welke sport of sportactiviteit de bewoners van de
gemeente Renkum willen zien. Nu is er alleen inzicht verschaft in de tevredenheid over het
sportaanbod en de motieven om wel of niet te sporten. Om dit te verwezenlijken kan er eerst
onderzocht worden hoe verschillende sportaanbieders betrokken kunnen worden, hoe zij
momenteel samenwerken, hoe er in de toekomst samengewerkt kan gaan worden en wat de beste
manier van samenwerken is. Dit alles om tegemoet te komen in de wensen van de consument en
uiteindelijk de sportparticipatie te kunnen verhogen.
Bij de eventuele uitvoer van bovengenoemde suggesties zou het verstandig zijn om rekening te
houden met de periode waarin een onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek heeft
plaatsgevonden in de zomermaanden, met als gevolg dat er minder respondenten beschikbaar
waren. In de toekomst kan dit mogelijk voorkomen worden door hier rekening mee te houden.
Daarbij komt dat de vragenlijst nu relatief lang was, omdat er meerdere factoren getoetst diende te
worden. In het vervolg kan vooraf specifieker bepaald worden wat men wil toetsen, zodat er ook een
meer gerichte en kortere vragenlijst kan worden opgesteld. Dit komt dan weer ten goede aan de
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.
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7. Aanbevelingen
Binnen het zevende en laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan richting Sportbuurtwerk
Solidez. Dit zal gedaan worden aan de hand van de analytische vraagstelling, die eerder dit
onderzoek is weergegeven. Hieronder worden de vraagstellingen nogmaals weergegeven.
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de meningen van 50+’ers over de invloed van
motieven, aanbod en persoonskenmerken op de sportparticipatie van de 50+’ers?
 Hoe kan er ingespeeld worden op de verschillende overeenkomsten en verschillen?
De aanbevelingen die gedaan worden, bestaan uit verander- en handhaaf adviezen. Dat wil zeggen
dat er gekeken word naar wat er beter kan en waar Sportbuurtwerk Solidez juist mee door moet
gaan (of extra focus op moet leggen).Dit zal gedaan worden aan de hand van de gevonden resultaten
en getrokken conclusies.

7.1 Veranderadviezen
In deze paragraaf worden de veranderadviezen beschreven die gedaan worden aan Sportbuurtwerk
Solidez.
Informeren over het bestaande aanbod
Uit de resultaten is gebleken dat respondenten die bekender zijn met het aanbod, vaker sporten dan
respondenten die minder bekend zijn met het aanbod. 27,2% van de respondenten heeft
aangegeven ‘neutraal’ te zijn wat betreft de bekendheid met het sportaanbod en 8,2% heeft
aangegeven ‘onbekend’ te zijn met het sportaanbod. Ook zijn veel respondenten nog niet bekend
met de verschillende interventies en verenigingen, specifiek gericht op 50+’ers (Galmronde, 50+
sport en spel, beweegkuur, sporttwist, Onder ons en Sjabbens Sports & Health)(zie paragraaf 4.2.1).
Daarnaast is gebleken dat mensen die tevreden zijn over de informatievoorziening over sport en/of
sportgerelateerde activiteiten, vaker sporten en vaker lid zijn van een sportvereniging. Toch is 34%
‘neutraal’ en 10,2% ‘ontevreden’ op de vraag of zij tevreden zijn over de informatievoorziening wat
betreft sport en/of sportgerelateerde activiteiten.
Sportbuurtwerk Solidez kan op bovenstaande punten op inspelen door meer de focus te leggen op
het informeren over het bestaande aanbod. Om er voor te zorgen dat 50+’ers binnen de gemeente
Renkum bekend raken met de verschillende programma’s/verenigingen is het allereerst van belang
dat de informatievoorziening goed is. Dit kan gedaan worden doormiddel van bijvoorbeeld flyers,
folders, posters, advertenties en voorlichtingen. Stel bijvoorbeeld een brochure/folder samen waarin
de mogelijkheden om te sporten voor 50+’ers (Galmronde, beweegkuur, sporttwist, Sjabbens Sports
& Health, 50+ sport- en spel, onder ons) beschreven/uitgelegd staan op een leuke en enthousiaste
manier. Waarom is het voor respondenten leuk en interessant om nou juist daar te komen sporten?
Wanneer voor (en eventueel door) iedere vereniging of interventie een interessant en leuk stukje
geschreven wordt, maken de respondenten in één klap kennis met een groot deel van het aanbod
voor 50+’ers. Deze kunnen geplaatst/gehouden worden in buurthuizen, seniorenflats, winkelcentra,
winkels op zich en eventueel kunnen ze ook nog verspreid worden middels persoonlijke benadering
(huis aan huis). Door het gebruik van deze manier van informatievoorziening kan op een snelle en
eenvoudige manier, een grote groep respondenten bereikt worden. Wanneer deze respondenten
bereikt zijn, hebben zij een eerste kennismaking gehad met de mogelijkheden die er zijn om te
sporten.
Creëren betaalbare mogelijkheden om te sporten bij verenigingen/fitnesscentra
Uit de resultaten is gebleken dat mensen die van mening zijn dat er voldoende betaalbare
mogelijkheden zijn om te sporten, vaker sporten en lid zijn van een vereniging, dan mensen die niet
tevreden zijn over het aantal betaalbare mogelijkheden om te sporten binnen de vereniging. 48,3%
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van de respondenten is tevreden over het aantal betaalbare mogelijkheden om te sporten binnen de
gemeente. Toch is ook nog 35,4% ‘neutraal’ en is 10,2% ‘ontevreden’. Dit betekend dat er voor
Sportbuurtwerk Solidez mogelijkheden zijn om hier op in te spelen. Sportbuurtwerk Solidez kan
proberen in samenwerking met de verschillende verenigingen/aanbieders, speciale aanbiedingen te
genereren. Hierbij kan gedacht worden aan korting voor een bepaalde periode, het ‘kwijtschelden’
van inschrijfgeld of een vaste lage prijs voor 50+’ers die willen gaan sporten. Deze aanbiedingen
moeten het voor 50+’ers aantrekkelijker maken om te blijven of juist gaan sporten.
Clinics en kennismakingslessen
De resultaten tonen aan dat mensen die in meerdere mate tevreden zijn over de mogelijkheid om
kennis te maken met verschillende sporten/sportactiviteiten, vaker sporten en lid zijn van een
vereniging dan mensen die hier in mindere mate tevreden over zijn. 30,6% van de respondenten
geeft aan ‘neutraal’ te zijn met de stelling of men van mening is dat er voldoende mogelijkheid is om
kennis te maken met de verschillende sporten/sportactiviteiten. 7,5% heeft aangegeven het oneens
te zijn met deze stelling. Het organiseren van clinics en kennismakingslessen door verenigingen of
Sportbuurtwerk Solidez zijn een goede manier om mensen daadwerkelijk kennis te laten maken met
de verschillende mogelijkheden voor de doelgroep. Deze clinics en kennismakingslessen kunnen
verzorgd worden door de verenigingen zelf of een vertegenwoordiger van Sportbuurtwerk Solidez of
eventueel de gemeente. Om genoeg animo te creëren voor deze manieren van kennismaken is het
van belang dat de eerder beschreven informatievoorziening goed verzorgd is. Daarnaast moeten de
respondenten het nut er van inzien en moet het aantrekkelijk zijn om deel te nemen. Organiseer
daarom meerdere clinics en kennismakingslessen.
Uitbreiding verenigingsaanbod
Uit de resultaten is gebleken dat de respondenten voornamelijk lid zijn van een
wandelsportvereniging (Onder ons), Fitness (conditie/50+ sport en spel). Opvallend hier aan is dat er
bijna geen respondenten lid zijn van klassieke sportverenigingen als voetbal, hockey, korfbal, tennis
en dergelijke. Voor Sportbuurtwerk Solidez kan het interessant om te kijken of er mogelijkheden zijn
om in samenwerking met de verschillende (bovenstaande) verenigingen (één of meer) en speciaal
programma/aanbod gecreëerd kan worden voor 50+’ers. Momenteel kennen de meeste
verenigingen al de ‘veteranentak’, echter begint dit vaak al vanaf 35+ en dan worden de
leeftijdsverschillen (en dus fysieke mogelijkheden) erg groot. Daarom kan het interessant zijn om te
bekijken hoe ook andere verenigingen betrokken kunnen worden in de verhoging van
sportparticipatie van 50+’ers, aangezien momenteel weinig respondenten aangeven lid te zijn van
een dergelijke vereniging. Er kan hierbij gedacht worden aan 7 tegen 7 (bijvoorbeeld bij hockey en
voetbal) of om een leeftijdscategorie toe te voegen aan het huidige aanbod van de vereniging
(bijvoorbeeld 45+ of zelfs 50+).

7.2 Handhaafadviezen
Binnen deze paragraaf worden de handhaafadviezen beschreven.
Blijf zorgen voor een goede bereikbaarheid van de sportvoorzieningen/sportactiviteiten
De resultaten tonen aan dat er een significant verschil is in het wel of niet sporten binnen de
gemeente tussen de mensen die in meerdere of mindere mate tevreden zijn over de bereikbaarheid
van de sportvoorzieningen binnen de gemeente. Mensen die tevreden zijn over de bereikbaarheid
van de sportvoorzieningen, sporten vaker binnen de gemeente dan mensen die hier niet tevreden
over zijn. Meer dan 75% is van mening dat de voorzieningen voldoende bereikbaar zijn binnen de
gemeente. Slechts 3,4% is het oneens met het feit dat sportvoorzieningen voldoende bereikbaar zijn
binnen de gemeente Renkum. Voor Sportbuurtwerk Solidez is het daarom belangrijk om de
verschillende verenigingen/sportactiviteiten voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden, zodat
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dit voor mensen geen obstakel zal vormen om te gaan sporten. Kies voor activiteiten voor plaatsen
die zowel met de auto, het openbaarvervoer, lopend of met de fiets, goed bereikbaar zijn.
Behouden van betaalbare sportactiviteiten georganiseerd door Sportbuurtwerk Solidez
Zoals eerder is beschreven blijkt uit de resultaten dat mensen die van mening zijn dat er voldoende
betaalbare mogelijkheden zijn om te sporten, vaker sporten en lid zijn van een vereniging, dan
mensen die niet tevreden zijn over het aantal betaalbare mogelijkheden om te sporten binnen de
vereniging. 48,3% van de respondenten is tevreden over het aantal betaalbare mogelijkheden om te
sporten binnen de gemeente. Sportbuurtwerk Solidez biedt momenteel mogelijkheden om voor een
lage prijs mee te doen aan verschillende activiteiten (bijvoorbeeld de GALM-ronde en de
fitheidstest). Voor mensen binnen de gemeente Renkum kan dit aantrekkelijk zijn en daarom is het
van belang dat Sportbuurtwerk Solidez probeert de kosten voor de mensen zo laag mogelijk te
houden. Dit geld ook voor eventueel toekomstige clinics, kennismakingslessen of nieuwe activiteiten
die mogelijk in de toekomst worden toegevoegd.
Blijf de focus leggen op gezondheid en sociale contacten
Uit het onderzoek is gebleken dat mensen die gezondheidsredenen of het sociale aspect als motief
hebben om te sporten, vaker lid zijn van een sportvereniging dan mensen die dit niet hebben. 115
respondenten (78,2%) hebben aangegeven lichaamsbeweging/gezondheid als een van de
belangrijkste motieven om te sporten aangekruist. 85 respondenten (57,8%) deden dit voor het
motief ‘sociale contacten’. Bij het organiseren van verschillende activiteiten wordt door
Sportbuurtwerk Solidez reeds aangegeven dat gezondheid en het opdoen van (meer) sociale
contacten aspecten zijn waar middels de geboden activiteit, aan gewerkt kan worden. Het is erg
belangrijk om dit te blijven doen, omdat dit 50+’ers stimuleert om te blijven sporten of juist om te
gaan sporten. Het is niet alleen belangrijk om dit te blijven doen bij activiteiten die aangeboden
worden door (of in samenwerking met) Sportbuurtwerk Solidez. Ook de verschillende verenigingen
en fitnesscentra zullen hier aandacht aan moeten besteden, omdat een positief effect zal hebben op
de sportparticipatie van 50+’ers. Aandacht besteden aan dit aspect kan op verschillende manieren.
Het kan bijvoorbeeld vernoemd worden in flyers, advertenties etc. Maar ook toekomstige
kennismakingslessen kunnen hier aan bijdragen. Als deze op een leuke en positieve manier gegeven
worden, ervaren mensen zelf hoe leuk het is om lid te zijn van een vereniging.
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9. Bijlagen
9.1 Bijlage 1: Enquete

Enquête onderzoek sportparticipatie 50+
Mijn naam is Jordi Kersten. Ik ben 21 jaar oud en studeer Sport, Gezondheid & Management aan de
hogeschool van Arnhem & Nijmegen. In het kader van deze opleiding loop ik stage bij
Sportbuurtwerk Solidez. Tijdens mijn stageperiode doe ik onderzoek naar factoren die van invloed
zijn op de sportparticipatie van 50+’ers. Factoren waar naar gekeken wordt zijn:
achtergrondkenmerken, motieven en het aanbod. Middels deze enquête hoop ik informatie te
verzamelen die ik kan gebruiken bij het vervolg van mijn onderzoek. Sportbuurtwerk Solidez kan de
resultaten en aanbevelingen, die volgen uit dit onderzoek, uiteindelijk gebruiken om meer in te
spelen op de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Renkum, zodat meer
respondenten gaan sporten of respondenten nog meer gaan sporten.
Iedere vraag bevat een aantal antwoordmogelijkheden. Kruis één of meerdere (wanneer
aangegeven) antwoorden aan. Is de betreffende vraag niet van toepassing op uw situatie, volg dan
de verwijzingen naar verdere vragen.
Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen, alvast bedankt!
Beweeggedrag
1. Sport U?
□ Ja
□ Nee  Ga naar vraag 7
□ Nee, niet meer  Ga naar vraag 7
2. Bent U lid van een sportvereniging?
□ Ja  Ga naar vraag 3
□ Nee  Ga naar vraag 5
3. Ik beoefen de volgende sport(en) in verenigingsverband:
□ Aerobics, steps, spinning (groepslessen op muziek)
□ Atletiek
□ Badminton
□ Basketbal
□ Biljart, poolbiljart, snooker
□ Bowling
□ Bridge
□ Dammen
□ Danssport
□ Darts
□ Duiksport
□ Fitness, conditie
□ Fitness, kracht
□ Golf
□ Gymnastiek, turnen
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Handbal
Hardlopen, joggen, trimmen
Hockey
Honkbal, softbal
Jeu de boules
Judo
Kano
Karting
Klimsport, bergwandelen
Klootschieten
Korfbal
Midgetgolf
Motorsport
Paardensport
Roeien
Schaatsen
Schaken
Schietsport
Skeeleren, skaten
Skien, langlaufen, snowboarden
Squash
Tafeltennis
Tennis
Vecht- en verdedigingssporten
Veldvoetbal
Volleybal
Wandelsport
Waterpolo
Wielrennen
Zaalvoetbal
Zeilen
Zwemsport
Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………...

4. Hoe vaak per week sport U in georganiseerd verband?
□ 1 – 2 keer per week
□ 3 – 4 keer per week
□ 5 – 6 keer per week
□ 6 keer of meer per week
5. Beoefent U sport binnen de gemeente?
□ Ja
□ Nee want,
□ Mijn sport wordt niet aangeboden binnen de gemeente
□ Er is geen geschikte accommodatie
□ Accommodatie is slecht bereikbaar
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Aanbod/Motieven
6. Welke redenen zijn voor U het belangrijkst om te sporten? (Kruis maximaal 5 redenen aan).
□ Lichaamsbeweging/gezondheid
□ Advies opvolgen van arts/fysiotherapeut
□ Kan met specifieke aandoening aan sport doen
□ Afslanken
□ Opbouw van conditie, kracht, lenigheid
□ Competitie, meten met anderen
□ Prestatie, jezelf verbeteren
□ Leren nieuwe vaardigheden
□ Uitlaatklep voor dagelijks leven/ontspanning
□ Gezelligheid/sociale contacten
□ Zakelijke contacten
□ Lekker buiten zijn
□ Weinig/geen reistijd nodig
□ Niet duur
□ Goede voorzieningen, accommodatie
□ Aanzien/status
□ Anders,
namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Welke redenen liggen er aan ten grondslag dat U niet sport of niet meer sport (Indien U wel sport,
ga naar vraag 8)? (kruis maximaal 5 redenen aan)
□ Ik vind het niet nodig om te sporten
□ Voor sporten ben ik te oud
□ Ik weet het eigenlijk niet, het is geen gewoonte
□ Ik heb voldoende lichaamsbeweging
□ Reistijd naar een sportgelegenheid is te lang (geen goed transport, te ver weg)
□ Te duur
□ Heb ik geen tijd voor vanwege werk en/of gezin
□ Andere vrijetijdsbezigheden vind ik leuker
□ Laat mijn gezondheid momenteel niet toe
□ Ik kan niet goed sporten
□ Ik weet niet welke sport bij mij past
□ Ik zie tegen het leren van een (nieuwe) sport op
□ Ik zie tegen het leren kennen van nieuwe respondenten op
□ Ik ben niet goed op de hoogte van de sportmogelijkheden in mijn omgeving
□ Ik ken geen respondenten om mee te sporten
□ Ik weet niet wat er allemaal is op het gebied van sport
□ De accommodaties voldoen niet aan mijn eisen
□ De sport die ik graag wil beoefenen is momenteel niet aanwezig
□ Ik sport niet meer, maar ben wel lid van een vereniging, heb een andere rol daarbinnen
□ Anders,
namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. In welke mate bent U bekend met het sportaanbod binnen de gemeente?
□ Zeer bekend
□ Bekend
□ Neutraal
□ Onbekend
□ Zeer onbekend
9. Er is voldoende mogelijkheid om te sporten binnen de gemeente.
□ Helemaal mee oneens
□ Oneens
□ Neutraal
□ Eens
□ Helemaal mee eens
10. Zijn er volgens u in uw buurt bepaalde omstandigheden die het minder aantrekkelijk maken om te
sporten en bewegen in uw buurt?
□ Geen goede wandel- / fietspaden (ook voor bijvoorbeeld kinderwagens, rolstoelen)
□ De voorzieningen voor sport en bewegen zijn slecht onderhouden
□ De voorzieningen voor sport en bewegen zijn vaak bezet door een doelgroep (bijv. kinderen)
waar ik niet bij hoor
□ Ik voel me niet veilig in mijn buurt
□ Er worden geen leuke activiteiten om te sporten en bewegen georganiseerd
□ Mijn sport(en) is niet in de buurt of de wijk mogelijk
□ Anders,
namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. In welke mate bent U tevreden over het huidige sportaanbod?
□ Zeer tevreden
□ Tevreden
□ Neutraal
□ Ontevreden
□ Zeer ontevreden
12. Welke van de volgende interventies en verenigingen zijn bij U bekend (meerdere antwoorden
mogelijk)?
□ Galmronde (vanuit Sportbuurtwerk Solidez)
□ Beweegkuur
□ Sporttwist
□ Sjabbens Sports en Health
□ Vereniging 50+ sport en spel
□ Vereniging Onder ons
□ Anders,
namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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13. In welke mate bent U tevreden wat betreft de informatievoorziening over sport en/of sport
gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum?
□ Zeer tevreden
□ Tevreden
□ Neutraal
□ Ontevreden
□ Zeer ontevreden
14. Er wordt voldoende aandacht besteed aan informatievoorziening wat betreft het belang van
sporten.
□ Helemaal mee oneens
□ Oneens
□ Neutraal
□ Eens
□ Helemaal mee eens
15. Voorzieningen om sport te beoefenen zijn goed bereikbaar binnen de gemeente.
□ Helemaal mee oneens
□ Oneens
□ Neutraal
□ Eens
□ Helemaal mee eens
16. De kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente is voldoende.
□ Helemaal mee oneens
□ Oneens
□ Neutraal
□ Eens
□ Helemaal mee eens
17. Er is voldoende mogelijkheid om kennis te maken met verschillende sporten/sportactiviteiten.
□ Helemaal mee oneens
□ Oneens
□ Neutraal
□ Eens
□ Helemaal mee eens
18. Er zijn binnen de gemeente voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten.
□ Helemaal mee oneens
□ Oneens
□ Neutraal
□ Eens
□ Helemaal mee eens
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19. Wat bent U bereid per maand uit te geven aan sportactiviteiten?
□ Niets
□ 0 tot 10 euro per maand
□ 10 tot 20 euro per maand
□ 20 tot 30 euro per maand
□ 40 tot 50 euro per maand
□ 50 euro of meer
20. Wat geeft U per maand uit aan sport en/of sportgerelateerde activiteiten (indien U niet sport, ga
naar vraag 21)?
□ Niets
□ 0 tot 10 euro per maand
□ 10 tot 20 euro per maand
□ 20 tot 30 euro per maand
□ 40 tot 50 euro per maand
□ 50 euro of meer
21. Zijn er sportmogelijkheden die u mist in de gemeente of in de buurt? Dit kunnen ook
sportmogelijkheden zijn waar u nu ver voor reist.
□ Nee, geen behoefte aan sportmogelijkheden
□ Nee, alle gewenste sportmogelijkheden zijn in de buurt
□ Ja, mist dichtbij, in de buurt, wel bepaalde sportmogelijkheden, maar dat hoeft niet te
veranderen
□ Ja, mist dichtbij, in de buurt, daadwerkelijk bepaalde sportmogelijkheden, dit
betreft:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
22. Is het missen van bepaalde sportmogelijkheden een reden dat U niet sport of dat U minder sport
dan u zou willen?
□ Ja
□ Misschien
□ Nee
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Achtergrondkenmerken
23. Wat is uw postcode?
……………………………
24. Wat is uw leeftijd (kruis de categorie aan die op U van toepassing is)?
□ 50 – 54 jaar
□ 55 – 59 jaar
□ 60 – 64 jaar
□ 65 – 69 jaar
□ 70 jaar of ouder
25. Wat is uw geslacht?
□ Man
□ Vrouw
26. In welk land bent U geboren?
□ Nederland
□ Turkije
□ Marokko
□ Suriname
□ Nederlandse Antillen/Aruba
□ Indonesië
□ Anders
27. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
□ Geen onderwijs / basisonderwijs
□ LBO, VBO, VMBO kader- en beroepsgerichte leerweg?
□ MAVO, VMBO theoretische en gemengde leerweg
□ Middelbaar Beroeps Onderwijs
□ HAVO, VWO
□ Hoger Beroeps Onderwijs
□ Wetenschappelijk Onderwijs
28. Wat is het totale netto jaarinkomen van uw huishouden?
□ Minder dan € 10.000
□ € 10.000 tot € 20.000
□ € 20.000 tot € 30.000
□ € 40.000 tot € 50.000
□ € 50.000 of meer
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29. Hoe zou U op dit moment uw maatschappelijke positie willen beschrijven?
□ Ik ben studerende
□ Ik ben werkzaam, 1-20 uur per week
□ Ik ben werkzaam, 21 uur of meer per week
□ Ik ben huisvrouw/-man
□ Ik ben werkloos/arbeidsongeschikt
□ Ik ben gepensioneerd/vervroegd uitgetreden
□ Anders

30. Heeft U een beperking en/of chronische aandoening?
□ Ja, een lichamelijke beperking (motorisch)
□ Ja, een auditieve beperking (doof, slechthorend)
□ Ja, een visuele beperking (blind, slechtziend)
□ Ja, een verstandelijke beperking
□ Ja, een chronische aandoening
□ Ja, een psychi(atri)sche aandoening (ADHD, depressie, dementie, angststoornis)
□ Nee, ik heb geen beperking of chronische aandoening

31. Heeft U nog opmerking naar aanleiding van de ingevulde enquête?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
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9.2 Bijlage 2: Ruwe data
1. Sport U?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

121

82,3

82,3

82,3

Nee

14

9,5

9,5

91,8

Nee, niet meer

12

8,2

8,2

100,0

Total

147

100,0

100,0

Count
Ik

beoefen

de

volgende Aerobics, steps, spinning

sport(en) in verenigingsverband

6

Atletiek

0

Badminton

9

Basketbal

3

Biljart, poolbiljart, snooker

1

Bowling

1

Bridge

7

Dammen

0

Danssport

1

Darts

0

Duiksport

0

Fitness, conditie

46

Fitness, kracht

9

Golf

3

Gymnastiek, turnen

14

Handbal

0

Hardlopen, joggen, trimmen

11

Hockey

2

Honkbal, softbal

0

Jeu de boules

2

Judo

0

Kano

2
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Karting

0

Klimsport, bergwandelen

1

Klootschieten

0

Korfbal

4

Midgetgolf

0

Motorsport

1

Paardensport

0

Roeien

0

Schaatsen

3

Schaken

1

Schietsport

0

Skeeleren, skaten

0

Skien, langlaufen, snowboarden 3
Squash

0

Tafeltennis

4

Tennis

5

Vecht- en verdedigingssporten

0

Veldvoetbal

2

Volleybal

10

Wandelsport

27

Waterpolo

0

Wielrennen

6

Zaalvoetbal

2

Zeilen

0

Zwemsport

15

Anders, namelijk

23

4. Hoe vaak per week sport U in georganiseerd verband?
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Cumulative

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

1-2 keer per week

96

65,3

82,1

82,1

3-4 keer per week

18

12,2

15,4

97,4

5-6 keer per week

3

2,0

2,6

100,0

Total

117

79,6

100,0

System

30

20,4

147

100,0

Total

5. Beoefent U sport binnen de gemeente?
Cumulative

Valid

Ja

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

117

79,6

96,7

96,7

2,7

3,3

100,0

100,0

Nee, want sport wordt niet 4
aangeboden

Missing

Total

121

82,3

999,00

2

1,4

System

24

16,3

Total

26

17,7

147

100,0

Total

Count
Welke redenen zijn voor U Lichaamsbeweging/gezondheid 115
belangrijk om te sporten

Advies opvolgen arts/fysio

14

Kan met specifieke aandoeining 7
aan sport doen
Afslanken
Opbouw

12
conditie,

kracht, 74

lenigheid
Competitie, meten met anderen 6
Prestatie, jezelf verbeteren

19

Leren nieuwe vaardigheden

7

69

Uitlaatklep

voor

dagelijks 26

leven/ontspanning
Gezelligheid, sociale contacten 85
Zakelijke contacten

1

Lekker buiten zijn

19

Weinig/geen reistijd nodig

14

Niet duur

20

Goede

voorzieningen, 12

accommodatie
Aanzien/status

0

Anders, namelijk

2

Count
Welke redenen liggen er aan Ik vind het niet nodig om te 7
ten grondslag dat U niet sport sporten
of niet meer sport?

Voor sporten ben ik te oud

9

Ik weet het eigenlijk niet, het is 2
geen gewoonte
Ik

heb

voldoende 13

lichaamsbeweging
Reistijd

naar

een 0

sportgelegenheid is te lang
(geen goed transport, te ver
weg)
Te duur

9

Heb ik geen tijdvoor vanwege 7
werk en/of gezin
Andere

vrijetijdsbezigheden 13

vind ik leuker
Laat

mijn

gezondheid 9

momenteel niet toe
Ik kan niet goed sporten

3

Ik weet niet welke sport bij mij 0
past
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Ik zie tegen het leren van een 1
(nieuwe) sport op
Ik zie tegen het leren kennen 2
van nieuwe respondenten op
Ik ben niet zo goed op de 1
hoogte

van

sportmogelijkheden

de
in

mijn

omgeving
Ik ken geen respondenten om 1
mee te sporten
Ik weet niet wat er allemaal is 6
op het gebied van sport
De accommodaties voldoen niet 1
aan mijn eisen
De sport die ik graag wil 1
beoefenen is momenteel niet
aanwezig
Ik sport niet meer, maar ben 2
wel lid van een vereniging, heb
een andere rol daarbinnen
Anders, namelijk

1

8. In welke mate bent U bekend met het sportaanbod binnen de gemeente?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Zeer bekend

10

6,8

6,8

6,8

Bekend

84

57,1

57,1

63,9

Neutraal

40

27,2

27,2

91,2

Onbekend

12

8,2

8,2

99,3

Zeer onbekend

1

,7

,7

100,0

Total

147

100,0

100,0
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9. Er is voldoende mogelijkheid om te sporten binnen de gemeente.
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Helemaal mee oneens

5

3,4

3,4

3,4

Oneens

2

1,4

1,4

4,8

Neutraal

40

27,2

27,2

32,0

Eens

81

55,1

55,1

87,1

Helemaal mee eens

19

12,9

12,9

100,0

Total

147

100,0

100,0

10. Zijn er volgens u in uw buurt bepaalde omstandigheden die het minder aantrekkelijk maken om te sporten
en bewegen in uw buurt?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

wandel- 4

2,7

26,7

26,7

De voorzieningen voor sport en 3

2,0

20,0

46,7

,7

6,7

53,3

1,4

13,3

66,7

100,0

Geen

goede

/fietspaden

bewegen

zijn

slecht

onderhouden
Er

worden

geen

leuke 1

activiteiten om te sporten en
bewegen georganiseerd
Mijn sport(en) is niet in de 2
buurt of de wijk mogelijk

Missing

Total

Anders, namelijk

5

3,4

33,3

Total

15

10,2

100,0

999,00

127

86,4

System

5

3,4

Total

132

89,8

147

100,0
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11. In welke mate bent U tevreden over het huidige sportaanbod?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Zeer tevreden

16

10,9

10,9

10,9

Tevreden

91

61,9

61,9

72,8

Neutraal

38

25,9

25,9

98,6

Ontevreden

2

1,4

1,4

100,0

Total

147

100,0

100,0

Count
Welke

van

de

volgende Galmronde

interventies en verenigingen

58

Beweegkuur

14

Sporttwist

3

Sjabbens Sports en Health

77

50+ sport en spel

95

Onder ons

58

Anders, namelijk

15

zijn bij U bekend?

13. In welke mate bent U tevreden wat betreft de informatievoorziening over sport en/of
sport gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Zeer tevreden

7

4,8

4,8

4,8

Tevreden

75

51,0

51,0

55,8

Neutraal

50

34,0

34,0

89,8

Ontevreden

15

10,2

10,2

100,0

Total

147

100,0

100,0

14. Er wordt voldoende aandacht besteed aan informatievoorziening wat betreft het belang van sporten.
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Cumulative

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Helemaal mee oneens

1

,7

,7

,7

Oneens

11

7,5

7,5

8,2

Neutraal

72

49,0

49,3

57,5

Eens

56

38,1

38,4

95,9

Helemaal mee eens

6

4,1

4,1

100,0

Total

146

99,3

100,0

System

1

,7

147

100,0

Total

15. Voorzieningen om sport te beoefenen zijn goed bereikbaar binnen de gemeente.
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Helemaal mee oneens

5

3,4

3,4

3,4

Neutraal

32

21,8

21,8

25,2

Eens

100

68,0

68,0

93,2

Helemaal mee eens

10

6,8

6,8

100,0

Total

147

100,0

100,0

16. De kwaliteit van de sportvoorzieningen binnen de gemeente is voldoende.
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Helemaal mee oneens

3

2,0

2,0

2,0

Oneens

6

4,1

4,1

6,1

Neutraal

65

44,2

44,2

50,3

Eens

69

46,9

46,9

97,3

Helemaal mee eens

4

2,7

2,7

100,0

Total

147

100,0

100,0

17. Er is voldoende mogelijkheid om kennis te maken met verschillende sporten/sportactiviteiten.
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Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Helemaal mee oneens

2

1,4

1,4

1,4

Oneens

11

7,5

7,5

8,8

Neutraal

45

30,6

30,6

39,5

Eens

83

56,5

56,5

95,9

Helemaal mee eens

6

4,1

4,1

100,0

Total

147

100,0

100,0

18. Er zijn binnen de gemeente voldoende betaalbare mogelijkheden om te sporten.
Cumulative

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Helemaal mee oneens

4

2,7

2,7

2,7

Oneens

15

10,2

10,3

13,0

Neutraal

52

35,4

35,6

48,6

Eens

71

48,3

48,6

97,3

Helemaal mee eens

4

2,7

2,7

100,0

Total

146

99,3

100,0

System

1

,7

147

100,0

Total

20. Wat geeft U per maand uit aan sport en/of sportgerelateerde activiteiten
Cumulative

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Niets

25

17,0

18,2

18,2

0 tot 10 euro per maand

32

21,8

23,4

41,6

10 tot 20 euro per maand

46

31,3

33,6

75,2

20 tot 30 euro per maand

23

15,6

16,8

92,0

40 tot 50 euro per maand

6

4,1

4,4

96,4

50 euro of meer

5

3,4

3,6

100,0

Total

137

93,2

100,0

999,00

2

1,4

75

System

8

5,4

Total

10

6,8

147

100,0

Total

21. Zijn er sportmogelijkheden die u mist in de gemeente of in de buurt?
Cumulative
Frequency
Valid

Nee,

geen

Percent

Valid Percent

Percent

aan 34

23,1

29,1

29,1

gewenste 63

42,9

53,8

82,9

8,8

11,1

94,0

4,8

6,0

100,0

100,0

behoefte

sportmogelijkheden
Nee,

alle

sportmogelijkheden zijn in de
buurt
Ja, mist dichtbij, in de buurt, 13
wel

bepaalde

sportmogelijkheden, maar dat
hoeft niet te veranderen
Ja, mist dichtbij, in de buurt, 7
daadwerkelijk

bepaalde

sportmogelijkheden, dit betreft:

Missing

Total

117

79,6

System

30

20,4

147

100,0

Total

22. Is het missen van bepaalde sportmogelijkheden een reden dat U niet sport of dat U
minder sport dan u zou willen?
Cumulative

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

2

1,4

1,5

1,5

Misschien

19

12,9

14,1

15,6

Nee

114

77,6

84,4

100,0

Total

135

91,8

100,0

System

12

8,2

147

100,0
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23. Wat is uw postcode?
Cumulative
Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

58

39,5

39,5

39,5

6661

1

,7

,7

40,1

6705

1

,7

,7

40,8

6814

1

,7

,7

41,5

6861

15

10,2

10,2

51,7

68613

1

,7

,7

52,4

6862

14

9,5

9,5

61,9

6865

14

9,5

9,5

71,4

6866

12

8,2

8,2

79,6

6867

1

,7

,7

80,3

6869

3

2,0

2,0

82,3

6871

24

16,3

16,3

98,6

6874

2

1,4

1,4

100,0

Total

147

100,0

100,0

Valid

25. Wat is uw geslacht?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Man

68

46,3

46,3

46,3

Vrouw

79

53,7

53,7

100,0

Total

147

100,0

100,0

26. In welk land bent U geboren?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Nederland

133

90,5

90,5

90,5

Turkije

1

,7

,7

91,2

77

Marokko

1

,7

,7

91,8

Suriname

3

2,0

2,0

93,9

Nederlandse Antillen/Aruba

4

2,7

2,7

96,6

Indonesie

4

2,7

2,7

99,3

Anders

1

,7

,7

100,0

Total

147

100,0

100,0

27. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Geen onderwijs/basisonderwijs 4

2,7

2,8

2,8

LBO, VBO, VMBO-kader en 14

9,5

9,8

12,6

10,9

11,2

23,8

Middelbaar Beroeps Onderwijs 37

25,2

25,9

49,7

HAVO, VWO

15

10,2

10,5

60,1

Hoger Beroeps Onderwijs

32

21,8

22,4

82,5

Wetenschappelijk Onderwijs

25

17,0

17,5

100,0

Total

143

97,3

100,0

System

4

2,7

147

100,0

beroepsgerichte leerweg
MAVO, VMBO theoretische en 16
gemengde leerweg

Missing
Total

28. Wat is het totale netto jaarinkomen van uw huishouden?
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Minder dan 10.000 euro

3

2,0

4,3

4,3

10.000 tot 20.000 euro

18

12,2

25,7

30,0

20.000 tot 30.000 euro

29

19,7

41,4

71,4

40.000 tot 50.000 euro

14

9,5

20,0

91,4

50.000 euro of meer

4

2,7

5,7

97,1

6,00

2

1,4

2,9

100,0

78

Missing

Total

70

47,6

999,00

13

8,8

System

64

43,5

Total

77

52,4

147

100,0

Total

100,0

29. Hoe zou U op dit moment uw maatschappelijke positie willen beschrijven?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

8,2

8,3

8,3

11,6

11,8

20,1

8,2

8,3

28,5

ben 6

4,1

4,2

32,6

ben 91

61,9

63,2

95,8

100,0

Ik ben werkzaam, 1-20 uur per 12
week
Ik ben werkzaam, 21 uur of 17
meer per week
Ik ben huisvrouw/-man
Ik

12

werkloos/arbeidsongeschikt
Ik
gepensioneerd/vervroegd
uitgetreden

Missing
Total

Anders

6

4,1

4,2

Total

144

98,0

100,0

System

3

2,0

147

100,0
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9.3 Bijlage 3: Authenticiteitverklaring
Verklaring van origineel ingeleverd werkstuk/rapport/scriptie
Door ondertekening van deze verklaring, geef ik aan dat het door mij ingeleverd(e)
werkstuk/rapport/scriptie (verder te noemen “product”) zelfstandig en zonder enige externe hulp
door mij is vervaardigd.

Afstudeerproject SGM – ‘Invloed van motieven, aanbod en persoonskenmerken op de
sportparticipatie van 50+’ers’

In delen van het product, die letterlijk of bijna letterlijk zijn geciteerd uit externe bronnen (zoals
internet, boeken, vakbladen etc) is dit door mij via een verwijzing (b.v. voetnoot) expliciet kenbaar
gemaakt in het geciteerde tekstdeel (cursief gedrukt).

Verder verklaar ik dat het product (resp. delen daarvan) nooit eerder door mij is aangeboden aan
deze of een andere examencommissie.

Door het afleggen van deze verklaring geef ik expliciet aan dat ik me er bewust van van de fraudesancties zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling van het HAN-reglement examencommissies.
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