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In een tijd waarin 42% van de Nederlandse samenleving in het bezit is van een smartphone (Telecompaper,
2011) levert dit op het gebied van communicatie nieuwe kansen op voor non-profit organisaties. Eén van de
communicatiemiddelen die in korte tijd een enorme vlucht heeft genomen zijn mobiele applicaties. Aangezien de
sportparticipatie van Rotterdam relatief laag is vergeleken met andere grote steden (Remco Hoekman, 2008),
wordt gezocht naar nieuwe manieren om mensen in Rotterdam aan het sporten te krijgen.
Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar de mogelijkheden om met behulp van mobiele actieve sport-apps de
sportparticipatie te beïnvloeden. De hoofdvraag van deze scriptie luidt:

Is het mogelijk de sportparticipatie op stedelijk niveau te beïnvloeden met behulp
van mobiele actieve sport-apps?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is deskresearch gedaan naar sportparticipatie, actieve sport-apps en
voorbeeldcases. Uit mijn deskresearch naar sportparticipatie (zie hoofdstuk 2) blijkt dat de sportparticipatie in
Rotterdam 58% was in 2009. De collegedoelstelling van Gemeente Rotterdam is om de sportparticipatie in
Rotterdam te laten stijgen tot 70% in 2016 (Sport_en_recreatie, 2009). Diverse studies naar sportparticipatie zijn
vergeleken en worden in deze scriptie overzichtelijk gepresenteerd.
In deze scriptie richt ik mij op actieve sport-apps. Het gaat hierbij om apps die, met behulp van een stopwatchfunctie en de in de smartphone aanwezige sensoren, de actieve sportprestaties meten en vastleggen. Daarnaast
hebben gratis apps de voorkeur aangezien de drempel voor beginnende sporters zo laag mogelijk moet zijn. De
markt van actieve sport-apps anno 2012 wordt gepresenteerd in een overzichtsschema met mobiele actieve
sport-apps. Dit overzichtsschema is te vinden in hoofdstuk 3 en biedt inzicht in verschillende apps, de prijs, aantal
downloads, percentage downloads vanuit Nederland ten opzichte van het wereldwijde aantal downloads,
ontwikkeling van het aantal downloads en de groei in de maand maart 2012. Tenslotte concludeer ik dat er vier
mechanismen (Kamphuis, 2012) van groot belang zijn voor sport-apps, te weten: personal data, social sharing,
gamification en incentives.
De voorbeeldcases van Nike, Adidas en Looptijden.nl (zie hoofdstuk 4) laten zien dat concepten rondom apps op
stedelijk niveau van invloed kunnen zijn op de sportparticipatie. Het feit dat er weinig voorbeeldcases zijn biedt
kansen voor Rotterdam Sportsupport om zich te onderscheiden door een concept rondom actieve sport-apps op
stedelijk niveau te lanceren.
Mijn deskresearch naar sportparticipatie, actieve sport-apps en voorbeeldcases heeft allerlei criteria opgeleverd
voor concepten op stedelijk niveau rondom actieve sport-apps. Deze criteria zijn tegen het licht gehouden door
middel van interviews met experts. Koen Muilwijk van Looptijden.nl en Marije de Gruijter van de Atletiekunie
konden zich vinden in deze criteria en hebben er nog een aantal aan toegevoegd. De lijst met criteria voor
stedelijke concepten is een praktisch hulpmiddel voor gemeenten die de sportparticipatie door middel van een
concept rondom sport-apps willen verhogen. Op basis van deze lijst (zie hoofdstuk 5) kunnen zij direct starten
met het creatieve proces dat nodig is om een aantrekkelijk concept te ontwikkelen.
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Kortom, het is mogelijk om de sportparticipatie op stedelijk niveau te beïnvloeden met behulp van mobiele
actieve sport-apps. Er zijn echter een aantal criteria waaraan een dergelijk concept zou moeten voldoen om van
invloed te zijn op de sportparticipatie. Daarnaast zijn er aanvullende aandachtspunten geformuleerd op basis van
deskresearch en interviews (zie hoofdstuk 5). Deze aanvullende aandachtspunten kunnen richting geven aan het
ontwerpproces van een concept gericht op het verhogen van de sportparticipatie, maar zijn niet essentieel.
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wil graag een aantal mensen bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan mijn onderzoek. Graag zou ik mijn
bedrijfsbegeleider Martin bedanken voor het vertrouwen en de vrijheid die ik kreeg om mijn eigen afstuderen in
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bedanken voor het goede gezelschap tijdens het diner Sport & Apps. Dankzij zijn interesse in alle aanwezigen ben
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uitstraalde.
Floor Vierboom
Rotterdam, juni 2012
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• INLEIDING •
Wat houdt het onderzoek in en hoe is het onderzoek opgezet?
Dit hoofdstuk dient als inleiding en behandelt onder andere de aanleiding, probleemstelling, hoofd- en
deelvragen en de onderzoeksmethode. Dit hoofdstuk biedt structuur en geeft richting bij het lezen van deze
scriptie.
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Leeswijzer
Om deze scriptie eenvoudig te kunnen lezen is deze leeswijzer opgesteld waarin wordt omschreven hoe deze
scriptie is opgebouwd. Hierna volgt de samenvatting van de scriptie die inzicht geeft in het proces en de
belangrijkste conclusies. Vervolgens volgt de kern van de scriptie.
De kern van de scriptie bestaat uit de hoofdstukken:
1.

Inleiding

2.

Sportparticipatie

3.

Actieve sport-apps

4.

Voorbeeldcases

5.

Casestudie Rotterdam Sportsupport

6.

Conclusie

Ieder hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd. Allereerst is er een leeswijzer per hoofdstuk die aangeeft in
welk kader het hoofdstuk gezien moet worden. Daarna volgt een inhoudelijke inleiding over de theorie die in het
hoofdstuk behandeld wordt. De kern van ieder hoofdstuk bestaat uit het beantwoorden van vragen, de
antwoorden zullen gezamenlijk leiden tot het antwoord op de hoofdvraag. Daarna volgt een conclusie van de
beschreven theorie.
In deze scriptie komen enkele letterlijke citaten voor. Deze citaten zijn te herkennen aan de blauwgekleurde,
schuingedrukte tekst en het feit dat er is ingesprongen. De blauwe lijn onder de tekst geeft het einde van een
citaat aan.

‘Dit is een voorbeeldcitaat’ (bron).

Na deze hoofdstukken volgt de literatuurlijst waarin alle geraadpleegde bronnen zijn vermeld. In de bijlage zijn
onder andere de begrippenlijst en acroniemenlijst opgenomen. Deze kunnen geraadpleegd worden bij
onduidelijkheid over gebruikte begrippen en acroniemen. De begrippenlijst toont de definitie van een begrip zoals
hij binnen deze scriptie gehanteerd wordt. Daarnaast is ook een overzicht van alle figuren en tabellen
opgenomen, deze kunnen hierdoor eenvoudig worden opgezocht. De getoonde tabellen en figuren bevatten een
legenda ter verduidelijking van de gebruikte kleuren. Tot slot zijn ook de interviews met experts en een praktisch
stappenplan voor Rotterdam Sportsupport in de bijlage opgenomen.
Veel leesplezier!

3

Onderzoeksopzet
Achtergrond
Rotterdam Sportsupport zet zich in voor een hoogwaardig sportklimaat in Rotterdam. Om dit te verwezenlijken
zijn een drietal uitgangspunten geformuleerd (Rotterdam_Sportsupport, 2012). Rotterdam Sportsupport:


Zet zich in voor vitale sportverenigingen;



Streeft ernaar ‘sport’ toegankelijk te maken voor alle Rotterdammers



Zoekt naar nieuwe manieren om sport in te zetten als instrument voor het behalen van andere
maatschappelijke doelstellingen.

Het verhogen van de sportparticipatie in Rotterdam is het voornaamste doel dat men nastreeft. Deze scriptie
speelt in op deze doelstelling van Rotterdam Sportsupport door onderzoek te doen naar mobiele actieve sportapps in relatie tot sportparticipatie. Met sportparticipatie wordt bedoeld het aantal respondenten dat minimaal
twaalf keer per jaar sport, gedeeld door het totale aantal respondenten. Dit is vastgelegd in de ‘Richtlijn
Sportdeelname Onderzoek’ (BOS-kompas, 2012).

Aanleiding
In een tijd waarin 42% van de Nederlandse samenleving in het bezit is van een smartphone (Telecompaper,
2011) levert dit op het gebied van communicatie nieuwe kansen op voor non-profit organisaties. Eén van de
communicatiemiddelen die in korte tijd een enorme vlucht heeft genomen zijn: mobiele applicaties. App is een
afkorting voor applicatie en door een app te installeren kan een mobiel apparaat taken uitvoeren die het daarvoor
niet kon. De term wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in combinatie met mobiele telefonie, maar is daartoe
niet beperkt.’ (Ittersum, 2011). Deze scriptie richt zich echter uitsluitend op mobiele applicaties.
Op het gebied van sport zijn er zelfs apps die de actieve sportprestaties kunnen meten en visualiseren. Ook het
delen van deze gegevens behoort tot de mogelijkheden en hierdoor wordt ook het sociale element van de sport
benadrukt. Ik richt me in deze scriptie op mobiele actieve sport-apps, dit zijn native apps die met behulp van een
stopwatch-functie en de in de smartphone aanwezige sensoren de actieve sportprestaties meten en vastleggen.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan apps als: RunKeeper, Endomondo en MapMyRun. De termen sport-apps,
actieve sport-apps, mobiele actieve sport-apps en sport gerelateerde apps worden door elkaar gebruikt en zijn te
herleiden naar bovenstaande definitie.
Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij op een effectieve manier op deze nieuwe ontwikkeling kunnen
inspelen. Rotterdam Sportsupport wil met name onderzoek laten doen naar welke mogelijkheden er zijn om door
middel van bestaande mobiele actieve sport-apps de sportparticipatie in Rotterdam positief te beïnvloeden.

Probleemstelling
De sportparticipatie van Rotterdam is relatief laag vergeleken met andere grote steden. Op basis van de gewogen
gegevens daterend uit 2007 (Remco Hoekman, 2008) blijkt dat Rotterdam met een participatiegraad van 60%
tegen de ondergrens aanzit. Alleen gemeente Almere zit daaronder met een participatiegraad van 58%. Daarbij
dient wel opgemerkt te worden dat de gemeente Almere slechts 23 euro per inwoner investeert terwijl andere
gemeenten tenminste 27 euro meer investeren in het verhogen van de sportparticipatie.
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Domein
Deze scriptie bespreekt het domein breedtesport. Deskresearch naar sportparticipatie wijst uit in welke mate
bepaalde doelgroepen voldoen aan de norm van twaalf keer sporten per jaar. Het andere domein dat wordt
besproken is het domein: nieuwe media en apps. Vanuit mijn opleiding Communicatie en Digitale Media heb ik
ervoor gekozen om te onderzoeken welke kansen mobiele actieve sport-apps bieden voor het beïnvloeden van
sportparticipatie. Tot slot beslaat deze scriptie het domein Rotterdam omdat dit de geografische setting is
waarbinnen mijn onderzoek zal plaatsvinden.
De raakvlakken tussen bovenstaande domeinen zullen in deze scriptie in detail belicht worden. Het ligt in de
verwachting dat deze onderzoeksbenadering nieuwe inzichten zal opleveren voor Rotterdam Sportsupport hoe om
te gaan met mobiele actieve sport-apps anno 2012.

Hoofdvraag
De hoofdvraag luidt:

Is het mogelijk de sportparticipatie op stedelijk niveau te beïnvloeden met behulp
van mobiele actieve sport-apps?
De hoofdvraag van de casestudie, die zich specifiek richt op de situatie in Rotterdam, luidt:

Hoe kan Rotterdam Sportsupport er met behulp van mobiele actieve sport-apps
aan bijdragen dat de sportparticipatie in Rotterdam stijgt?
Deelvragen
Om invulling te geven aan het onderzoek zoals hierboven beschreven zal ik de volgende vragen gaan
beantwoorden:


Hoe staat het met de sportparticipatie van verschillende doelgroepen in Rotterdam?



Hoe ziet het gebruik van actieve sport-apps in Nederland eruit?



Welke succesvolle concepten zijn er op stedelijk niveau gecreëerd rondom apps?



Hoe krijg je Rotterdammers in beweging met behulp van een app? (casestudie)

De antwoorden op deze op zichzelf staande deelvragen zullen richting moeten geven aan het onderzoek zodat de
hoofdvraag vanuit verschillende invalshoeken kan worden beantwoord.

Doelstelling
De collegedoelstelling van Gemeente Rotterdam is om de sportparticipatie in Rotterdam te laten stijgen tot 70%
in 2016. De doelstelling van het college op korte termijn is een sportparticipatie van 64% in 2014
(Gemeente_Rotterdam,

2011).

Daarbij

dient

opgemerkt

te

worden

dat

de

huidige

sportparticipatiegraad zoals bepaald in 2007 (Remco Hoekman, 2008) de 60% niet overstijgt.
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Rotterdamse

De doelstelling van mijn afstudeeronderzoek is het in kaart brengen van de belangrijkste mobiele actieve sportapps anno 2012 en het blootleggen van de mechanismen die de sportparticipatie kunnen beïnvloeden. Ervan
uitgaande dat mijn deskresearch zal uitwijzen dat dit praktisch haalbaar is, zal ik ook een advies formuleren in de
vorm van een concept waarmee Rotterdam Sportsupport de mogelijkheden van sport-apps kan benutten voor het
beïnvloeden van de sportparticipatie.

Product
Als onderdeel van deskresearch naar mobiele actieve sport-apps heb ik een overzichtsschema ontwikkeld met
bestaande actieve sport-apps. Hierin staat per applicatie aangegeven hoe vaak deze in Nederland is gedownload
voor iOS en Android. Dit schema geeft inzicht in de markt van mobiele apps op het gebied van actief sporten. Het
onderzoek naar sportparticipatie, actieve sport-apps en voorbeeldcases heeft een aantal criteria opgeleverd
waaraan een concept rondom apps op stedelijk niveau moet voldoen. Op basis hiervan is een concept bedacht
dat is uitgewerkt in deze scriptie.

Conceptueel model
Dit model is een visualisatie van het onderzoeksproces en laat op welke manier het advies tot stand is gekomen.

Legenda
Onderzoek
Resultaat van het onderzoek
Advies met betrekking tot casestudie
Advies met betrekking tot de hoofdvraag
Voor uitleg figuur zie tekst.
Figuur 1 Conceptueel model

Verantwoording
Uit de hoeveelheid studies die zijn gedaan naar sportparticipatie in Nederland kan men opmaken dat het voor
gemeenten en non-profit organisaties belangrijk is om te weten hoeveel mensen regelmatig aan sport doen. De
participatiegraad op gebied van sport zegt iets over het sportklimaat in een gemeente en de vrijetijdsbesteding
van inwoners. Daarnaast wordt sport steeds vaker gezien als middel om maatschappelijke problemen aan te
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pakken. Zoals reeds eerder vermeldt, de doelstelling van het Rotterdamse college is om de sportparticipatie in
Rotterdam te verhogen naar 70% in 2016.
De uitgesproken Olympische ambities van Nederland richting 2028 hebben de sportsector een financiële impuls
gegeven. Voor het binnenhalen van de Olympische Spelen is het een vereiste dat de sportparticipatie landelijk
stijgt tot 75% in 2016 en dat de faciliteiten verbeteren.
Het toenemend gebruik van smartphones en de daarbij behorende applicaties maakt het mogelijk om
ongeorganiseerde sporters te ondersteunen bij het sporten. Aangezien smartphones op allerlei manieren kunnen
dienen als hulpmiddel is dit ook in de sport het geval.

Onderzoeksmethode
Om te beginnen is er deskresearch gedaan naar sportparticipatie, actieve sport-apps en voorbeeldcases. Diverse
studies zijn vergeleken en worden in deze scriptie overzichtelijk gepresenteerd. Vervolgens zijn alle bevindingen
gecombineerd in de case voor Rotterdam Sportsupport. De tot dan toe verzamelde informatie is tegen het licht
gehouden door middel van interviews onder experts. Koen Muilwijk van Looptijden.nl en Marije de Gruijter van de
Atletiekunie hebben in dat kader verteld over hun visie op actieve sport-apps en stedelijke concepten.

7

• DATA-ANALYSE •
Hoe staat het met de sportparticipatie van verschillende doelgroepen in Rotterdam?
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het probleem van een lage sportparticipatiegraad in
Rotterdam. Er wordt uiteengezet wat onder sport en sportparticipatie verstaan wordt en hoe dit wordt
gemeten. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op diverse aspecten (leeftijd, opleidingsniveau,
etniciteit, sporttak, gemeente, locatie) die invloed hebben op de sportparticipatie in de stad. Ter
vergelijking wordt de sportparticipatie van Rotterdam afgezet tegen de sportparticipatie in andere grote
steden. Daarnaast wordt ook de sportparticipatie in Nederland behandeld. Hierdoor kan Rotterdam in
de juiste context geplaatst worden met betrekking tot het inzetten van sport-apps voor het beïnvloeden
van sportparticipatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de doelstelling van Rotterdam Sportsupport
op het gebied van sportparticipatie, die de relevantie van dit onderzoek benadrukt.
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Inleiding
Uit de hoeveelheid studies die wordt gedaan naar sportparticipatie kan men opmaken dat het voor gemeenten en
organisaties belangrijk is om te weten hoeveel mensen regelmatig aan sport doen. De participatiegraad op gebied
van sport zegt iets over het sportklimaat in een gemeente en de vrijetijdsbesteding van inwoners. Daarnaast is
het een belangrijke indicator als het gaat om gezondheid maar ook om leefbaarheid van een wijk of stad. Sport
wordt steeds vaker wordt gezien als middel om maatschappelijke problemen aan te pakken. Denk hierbij aan
overgewicht door bewegingsarmoede maar ook het verminderen van overlast in de wijken. Maatschappelijke
thema’s die steeds vaker door de sportwereld worden opgepakt zijn naast gezondheid ook re-integratie,
verbeteren van schoolprestaties, voorkomen van schooluitval, integratie en veiligheid in de wijk.
De uitgesproken Olympische ambities van Nederland richting 2028 hebben de sportsector een financiële impuls
gegeven. Voor het binnenhalen van de Olympische Spelen is het een vereiste dat de sportparticipatie flink
omhoog gaat en dat de faciliteiten verbeteren.
Er is in deze scriptie voor gekozen om de studie ‘Rotterdammers in hun vrije tijd’ (hierna RVT) als uitgangspunt te
nemen. Deze studie wordt sinds 1995 jaarlijks door het ‘Centrum voor Onderzoek en Statistiek’ (hierna COS)
uitgevoerd. Het college baseert zijn doelstellingen en beleid op deze studie en wordt hierop afgerekend.
Aangezien Rotterdam Sportsupport bijdraagt aan het behalen van collegedoelstellingen is deze studie ook voor
deze

organisatie

het

uitgangspunt.

De

studie

RVT

richt

zich

op

13-

tot

75-jarigen

(Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010).
Om te zien hoe de sportparticipatie in Rotterdam zich verhoudt tot de sportparticipatie in andere grote steden is
de studie ‘Sportdeelname in grote steden’ (hierna SGS) van (Remco Hoekman, 2008) bestudeerd. Deze studie
richt zich op 18- tot 70-jarigen en dat wijkt af van de studie van COS in Rotterdam. Om die reden worden de
gegevens uit Rotterdam gecorrigeerd op gebied van leeftijd, zodat de studies onderling vergeleken kunnen
worden. Ook de studies uit andere steden wijken op bepaalde elementen af van de standaard, waardoor
onderlinge vergelijking lastig is. De gewogen correcties en de toelichting bij de studie SGS zorgen ervoor dat er
tot op de zekere hoogte vergelijking mogelijk is. Om de onderlinge verschillen bloot te leggen toont deze scriptie
een schematisch overzicht waarin jaartallen, leeftijdscohorten en het aantal keren dat men sport, zijn vastgelegd.
Door deze onderlinge verschillen zichtbaar te maken kunnen de afwijkingen in percentages van sportdeelname
worden verklaard.
De begrippen sportparticipatie en sportdeelname worden in deze scriptie door elkaar gebruikt. Het gaat hierbij
om het percentage mensen dat minimaal twaalf keer per jaar een sportieve activiteit doet.
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Wat is sport?
Definitie van ‘sport’
Voordat verder ingegaan wordt op de term ‘sportparticipatie’ zal eerst de term ‘sport’ tegen het licht worden
gehouden. Bij sport denkt men al gauw aan georganiseerde sportieve activiteiten die in clubverband
plaatsvinden. Maar het begrip sport omvat in vele definities ook denksporten (bijvoorbeeld schaken) maar ook
ongeorganiseerde en individuele sporten als wandelen, hardlopen en fietsen. Hieronder volgen enkele definities
zoals deze door verschillende partijen gehanteerd worden. Deskresearch naar de definitie van sport leert dat over
verschillende elementen van de definitie consensus bestaat, maar dat er geen eenduidige definitie valt te geven.
Hieronder staan de definities van Van Dale, Wikipedia, NOC*NSF en Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. In de
tabel zijn onderdelen van de definitie, die in meerdere definities worden benoemd, groen gedrukt. Deze groen
gedrukte teksten worden samengevat in de rij ‘Overeenkomsten’.

Tabel 1 Definitie ‘Sport’
Van Dale

‘Allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning
waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist
worden’ (Van_Dale, 2012);

Wikipedia

‘Een sport kan omschreven worden als een fysieke
krachtmeting, fysiek spel of denkspel dat op
reglementaire
recreatief

wijze

gespeeld

in
kan

competitieverband
worden’

of

(Wikipedia,

2012c);

NOC*NSF

‘NOC*NSF hanteert geen definitie van sport, daar
elke omschrijving discutabel is. Er wordt alleen
gesproken van de bij NOC*NSF aangesloten leden’
(Derksen, 2012);

Richtlijn Sportdeelname onderzoek

‘Sport is een menselijke activiteit die veelal
plaatsvindt

in

een

specifiek

organisatorisch

verband maar ook ongebonden kan worden
verricht, doorgaans met gebruikmaking van een al dan niet in de eigen woonplaats gesitueerde 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
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wedstrijdelement in de betreffende activiteit of
verwante

activiteiten

tot

ontwikkeling

zijn

gekomen’ (Mulier_Instituut, 2012a).

Overeenkomsten



Sport is een lichamelijke, fysieke activiteit;



Sport wordt gespeeld op reglementaire wijze in
competitieverband en/of bevat een wedstrijdelement;



Sport kan gedaan worden uit ontspanning en recreatief worden
beoefend;



Vaardigheid, kracht en inzicht zijn belangrijke elementen binnen
de sport;



Denksporten en denkspellen vallen ook onder ‘sport’.

Legenda
xxxxxxxx

Letterlijk geciteerd vanuit originele bron

xxxxxxxx

Elementen die overeenkomen met andere definities

De studie RVT, die als uitgangspunt is genomen voor deze scriptie, hanteert de definitie zoals deze is omschreven
binnen de ‘Richtlijn Sportdeelname Onderzoek’ (hierna RSO).
Volgens Johan Steenbergen, die een studie heeft gedaan naar de definitie van sport, bestaat er sterke consensus
over drie belangrijke kenmerken, namelijk: bewegen/fysieke vaardigheid, spel en overtreffen. Daarnaast trekt hij
de conclusie dat sport een vaardigheidsspel is. Binnen een sport worden specifieke vaardigheden getest op basis
van gelijke kansen. Het toeval wordt door middel van regels zoveel mogelijk geëlimineerd. De deelnemers streven
naar het hoogst haalbare doel in de door hen beoefende tak van sport (Steenbergen, 2005).
In deze scriptie zal de brede definitie van ‘sport’ zoals gebruikt binnen de RSO leidend zijn, omdat de resultaten
van sportparticipatie aan de hand van die richtlijn worden gemeten in de studie RVT.

Verschil ‘sport’ en ‘bewegen’
In het streven naar een hogere sportparticipatie met behulp van apps is het van belang dat een ondervraagde
zijn/haar lichamelijke activiteiten daadwerkelijk interpreteert als sport. Ook moet de ondervraagde aangeven dat
deze activiteit minstens twaalf keer in een jaar is uitgevoerd. Naast het feit dat mensen in beweging moeten
komen is het dus van belang dat zij zich bewust zijn van het feit dat deze activiteit valt onder sportbeoefening.

Het blijkt in praktijk lastig te bepalen welke activiteiten vallen onder ‘bewegen’ en welke onder ‘sport’. Er is een
grijs gebied van activiteiten die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Als er in een
bevolkingsonderzoek dat voldoet aan RSO gevraagd wordt of mensen aan sport doen, wordt de volgende
toelichting gegeven om duidelijk te maken welke interpretatie van het woord ‘sport’ gewenst is:
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‘De volgende vragen gaan over sportbeoefening. Het gaat om activiteiten die u in de
afgelopen twaalf maanden heeft verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld.
U moet dus denken aan bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken; niet aan
bijvoorbeeld tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sporten die u tijdens de
vakanties heeft beoefend, tellen wel mee; sporten tijdens lessen lichamelijke opvoeding
op school niet’ (Mulier_Instituut, 2012a).

Deze toelichting vergroot dat de kans dat mensen een goede inschatting maken, maar is zeker niet waterdicht.
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Wat wordt bedoeld met sportparticipatie?
Definitie van ‘sportparticipatie’
Met sportparticipatie wordt bedoeld het aantal respondenten dat minimaal twaalf keer per jaar sport, gedeeld
door het totale aantal respondenten. Dit is vastgelegd in de ‘Richtlijn Sportdeelname Onderzoek’ (hierna RSO)
(BOS-kompas, 2012). Deze richtlijn is in het leven geroepen om grootschalig bevolkingsonderzoek naar
sportparticipatie te standaardiseren. Hierdoor wordt het mogelijk om onderzoeksresultaten onderling te
vergelijken, waardoor er op landelijk niveau een betrouwbaar en representatief beeld ontstaat (Mulier_Instituut,
2012b). De termen sportparticipatie en sportdeelname worden in deze scriptie door elkaar gebruikt en verwijzen
beiden naar bovenstaande definitie.

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek
De RSO bevat afspraken over de vraagstelling van grootschalig sportdeelnameonderzoek onder de bevolking. Dit
gebeurt op landelijk en stedelijk niveau. De RSO bevat ook afspraken over de verwerking en de presentatie van
gegevens. Tevens zijn er richtlijnen opgesteld ten behoeve van de onderzoeksmethode, de populatie, het gebruik
en de samenstelling van het toonblad met sporten, missing values en de weegprocedure (Mulier_Instituut,
2012b). De RSO bevat geen instructie voor de uitvoering van het onderzoek en de werving van respondenten
(Koen Breedveld, 2009). De resultaten van het onderzoek gegeven vervolgens inzicht in frequentie, sporttak,
sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting.
De basismodule van RSO bevat de meest elementaire vragen, daarnaast kunnen partijen ervoor kiezen
aanvullende vragen toe te voegen. Naast een basismodule voor schriftelijke enquêtes is er ook een module voor
telefonische enquêtes opgesteld (Mulier_Instituut, 2012b).
De juridische voorganger van het Mulier Instituut heeft de richtlijn in de jaren negentig ontwikkeld in opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit deden zij in samenspraak met vertegenwoordigers
van Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Centrum Onderzoek en Statistiek’ (hierna COS), DSP-groep, Vereniging
Sport en Gemeenten, Universiteit van Twente, NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Sociaal en
Cultureel Planbureau en diverse gemeenten (Mulier_Instituut, 2012b).
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Hoe wordt sportparticipatie gemeten?
Sportparticipatie

wordt

gemeten

door

middel

van

een

grootschalig

bevolkingsonderzoek.

Deze

onderzoeksmethode maakt het mogelijk om naast inzicht in de georganiseerde sporter ook inzicht te krijgen in de
ongeorganiseerde sporter. Het tellen van leden en/of bezoekers bij sportverenigingen, fitnesscentra en andere
sportlocaties levert namelijk geen betrouwbaar beeld op omdat ongeorganiseerde sporters niet gebonden zijn aan
vaste tijden en locaties. Ook sluit die methode niet uit dat er overlap bestaat van mensen die bijvoorbeeld bij een
sportvereniging en een fitnessclub te vinden zijn.
Zoals eerder besproken bestaat er geen eenduidige definitie van het woord ‘sport’. Binnen de RSO is er een
toelichting van deze term opgenomen om respondenten te helpen bij het beoordelen van hun activiteiten.
Daarnaast geeft het meegeleverde ‘Toonblad sporten’ aan welke activiteiten vallen onder ‘sport’.
De RSO is ingevoerd om sportdeelnameonderzoek te standaardiseren. Tot op zekere hoogte is dit gelukt maar er
blijven verschillen in onderzoeksmethode wanneer men kijkt naar studies die op stedelijk niveau zijn uitgevoerd.
RSO is vooral een richtlijn voor de formulering van instructies en vragen en voor analyse van antwoorden. De
RSO bevat geen instructie voor de uitvoering van het onderzoek en de werving respondenten (Koen Breedveld,
2009).

Tabel 2 Sportparticipatie gemeten
Breedveld en Tiessen-Raaphorst hebben onderzoek (Koen Breedveld, 2009) gedaan naar de manier
waarop sportparticipatie wordt gemeten en komen tot de volgende inzichten:

Om de sportdeelname te meten is bevolkingsonderzoek onontbeerlijk;

Het feit dat sport een sociaal construct is, maakt dat de uitkomsten van dat onderzoek
altijd een zekere mate van variabiliteit zullen hebben;

Voor het vergelijkbaar maken van de uitkomsten van sportdeelnameonderzoek is het niet
voldoende om alleen de vragenlijsten te harmoniseren, maar dienen ook het veldwerk en
de analyses op vergelijkbare wijze te worden uitgevoerd.

Conclusie van de studie (Koen Breedveld, 2009): Volgens Breedveld en Tiessen-Raaphorst bestaat er geen
internationaal erkende en geaccepteerde richtlijn voor de wijze waarop naar sportdeelname wordt gevraagd in
bevolkingsonderzoek.
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Welke partijen doen onderzoek naar sportparticipatie?
In Rotterdam is de studie RVT 2007 uitgevoerd door COS (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2008). Deze
studie wordt in de studie SGS van (Remco Hoekman, 2008) vergeleken met de volgende studies uit andere
gemeenten.

Tabel 3 Studies vergeleken binnen SGS
Studies die onderling vergeleken worden in de studie SGS van (Remco Hoekman, 2008):
‘Onderzoek Sportdeelname gemeente Almere 2006’ (Trendview, 2006);
‘Factsheet sportpeiling 2008. Utrechters sporten veel’ (Gemeente Utrecht, 2009);
‘Sportmonitor 2006. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2006’ (Gemeente Amsterdam, 2007);
Trendrapport Haagse Sportdeelname 2001-2003-2006’ (Gemeente Den Haag, 2008);
‘Rotterdammers in hun vrije tijd 2007’ (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2008);
Sportparticipatie in Eindhoven. De ontwikkelingen van 2000 tot 2008’ (Gemeente Eindhoven, 2008).

De citaten in bovenstaande tabel zijn data en zijn niet als letterlijke bronvermelding opgenomen in deze scriptie.
De resultaten van deze vergelijking staan beschreven in dit hoofdstuk onder het kopje ‘Sportparticipatie in
vergelijkbare steden’. Bij bestudering van bovenstaande studies is de studie SGS van (Remco Hoekman, 2008) als
uitgangspunt genomen aangezien hierin een correctie op gebied van weging is toegepast. Door een gebrek aan
standaardisatie kunnen op RSO gebaseerde studies alleen worden vergeleken na het uitvoeren van een correctie.
De exacte verschillen in de originele studies zijn terug te vinden in de tabel: ‘Vergelijking RSO-onderzoeken
deelnemende gemeenten’ in de studie SGS (Remco Hoekman, 2008).
Om te laten zien hoe de onderzoeken en rapporten onderling met elkaar in verband staan, is een schematisch
overzicht gemaakt. Hierin staat de sportparticipatie in Rotterdam en in Nederland gerangschikt naar jaartal. De
sportparticipatie onder het jaartal 2016 is uiteraard het doel waar men naar streeft.
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Legenda
Jaartal waarop sportparticipatie gemeten is en jaartal van doelstelling in de toekomst
Studie waarin resultaten sportparticipatie zijn gepresenteerd
Beleidsdocument met doelstelling voor de toekomst
Percentage sportparticipatie op basis van één keer sporten per jaar
Percentage sportparticipatie op basis van twaalf keer sporten per jaar
Gehanteerde leeftijdscategorieën in de studie

Voor uitleg figuur zie tekst.
Figuur 2 Overzicht van studies met betrekking tot sportparticipatie

Dit schema is gebaseerd op de studies: (Sport_en_recreatie, 2009), (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek,
2010) en (Remco Hoekman, 2008).
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Sportparticipatie in Rotterdam
In 2009 was de sportparticipatie in Rotterdam 58%. De collegedoelstelling van Gemeente Rotterdam is om de
sportparticipatie in Rotterdam te laten stijgen tot 70% in 2016 (Sport_en_recreatie, 2009).
In

de

tabel

‘Sportdeelname

naar

achtergrondkenmerken,

in

procenten’

in

de

studie

RVT

van

(Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) zijn de percentages van sportparticipatie afgezet tegen
achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en etnische achtergrond van Rotterdammers. Het
aantal niet-sportende vrouwen ligt met 37% een flink hoger dan 30% niet-sportende mannen. De percentages
van mannen en vrouwen die één tot elf keer per jaar sporten liggen met respectievelijk 8% en 9% niet ver uit
elkaar. Op basis van deze gegevens constateert COS dat hoe hoger de leeftijd en hoe lager het opleidingsniveau,
des te kleiner het aandeel sporters. Het percentage niet-sportende mensen van niet-westerse afkomst ligt met
40% hoger dan het percentage van 31% niet-sportende mensen van westerse afkomst. Het aantal mensen dat
wekelijks sport neemt, naarmate de leeftijd toeneemt, af. De gemiddelde sportfrequentie van 65- tot 75-jarigen
ligt echter met 76 keer hoger dan de gemiddelde sportfrequentie onder 25- tot 44-jarigen, namelijk 71 keer. 34%
van alle ondervraagden sport nooit en 9% voldoet met één tot elf keer per jaar niet aan het minimum van twaalf
keer per jaar dat is vastgesteld binnen de RSO (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010). Volgens de tabel
‘Sportdeelname naar achtergrondkenmerken, in procenten’ doet 57% van de mensen vaker aan sport dan twaalf
keer per jaar. Dit wijkt één procent af van de eerder genoemde 58% in de Sportnota van (Sport_en_recreatie,
2009). Naar verwachting is dit verschil te verklaren door het afronden van getallen.
De totale sportparticipatie is van 51% in 2005 gestegen naar 53% in 2007 en naar 57% in 2009. In alle
categorieën zijn meer mensen gaan sporten en sporten meer mensen minimaal twaalf keer per jaar, waarmee ze
voldoen aan de norm zoals deze wordt gesteld binnen de RSO. Dit blijkt uit de tabel ‘Ontwikkeling van de
sportdeelname

naar

achtergrondkenmerken,

in

procenten’

in

de

studie

RVT

van

(Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010). Hierin wordt weergegeven hoe de sportdeelname zich tussen
2005 en 2009 heeft ontwikkeld in verschillende categorieën.
De figuur ‘Percentage Rotterdammers dat minstens 12 keer per jaar sport, naar leeftijd en opleidingsniveau in
combinatie met etniciteit’ in de studie RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) laat zien dat nietwesterse Rotterdammers op gebied van sportparticipatie achterblijven bij hun westerse stadsgenoten. Alleen in
de categorieën 13- tot en met 24-jarigen en HBO-WO scoren ze net boven het gemiddelde van alle
Rotterdammers, maar blijven echter nog steeds achter op stadsgenoten met een westerse achtergrond die ver
boven het gemiddelde scoren.
De deelgemeenten IJsselmonde, Charlois, Feijenoord, Delfshaven, Pernis, Overschie en Hoogvliet hebben een
lagere sportparticipatie dan het Rotterdams gemiddelde van 58%. IJsselmonde, Charlois, Feijenoord, Delfshaven
en Pernis waren al gemarkeerd als aandachtsgebieden omdat deze deelgemeenten in de metingen in 2005 sterk
achterbleven bij de rest van de deelgemeenten. Dit komt naar voren uit de tabel ‘Percentage Rotterdammers dat
minstens 12 keer per jaar sport, naar deelgemeente, opleidingsniveau, leeftijd en etniciteit’ in de studie RVT van
(Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010).
In de tabel ‘Percentage Rotterdammers dat minstens 12 keer per jaar sport, naar deelgemeente in de jaren 2005,
2007 en 2009’ in de studie RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) wordt duidelijk hoe de
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sportdeelname zich heeft ontwikkeld. De vijf eerder genoemde aandachtsgebieden hadden in 2005 een
gemiddelde sportparticipatie van 46%, in 2007 van 45% en in 2009 van 53%. Er is in deze deelgemeenten dus
vooruitgang geboekt sinds 2007. De resultaten van Pernis zijn echter in 2007 en 2009 gebaseerd op minder dan
100 respondenten en zijn dus slechts een indicatie.
De tabel hieronder toont de top 5 van meest beoefende sporten in de verschillende categorieën. Zwemsport,
fitness (conditie), hardlopen / joggen / trimmen en wandelsport komen in alle drie de kolommen voor en zijn in
onderstaande tabel weergegeven in dezelfde kleur.

Tabel 4 Meest beoefende sporten
Sport 1-11 keer per jaar

Sport 12-51 keer per jaar

Sport 52 keer of vaker per
jaar

1

30% zwemsport

39% fitness, conditie

45% fitness, conditie

2

21% fitness, conditie

27% zwemsport

31% hardlopen / joggen

3

18% bowling / kegelen

22% hardlopen / joggen

28% fitness, kracht

4

15% hardlopen / joggen

19% wandelsport

28% zwemsport

5

12% wandelsport

15% wielrennen / mountainbiken

23% wandelsport

Legenda van sporten die in alle drie de categorieën voorkomen
Zwemsport
Hardlopen / joggen / trimmen
Fitness, conditie
Wandelsport
Bron: ‘Meest beoefende sporten, in procenten van de sporters (naar sportfrequentie)’
(Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) in de bijlage.
Rotterdammers die minimaal twaalf keer per jaar sporten in 2009 het vaakst actief zijn met tennis (13%)
veldvoetbal (12%), zaalvoetbal (7%) en tafeltennis (6%). Badminton, basketbal en gymnastiek/turnen volgen alle
drie met 5%. Dit blijkt uit de tabel ‘Ontwikkeling van de deelname aan enkele traditionele (team)sporten, in
procenten van Rotterdammers die minstens 12 keer per jaar sporten’ in de studie RVT.
In de tabel ‘Ontwikkeling van de deelname aan enkele categorieën sporten, in procenten van Rotterdammers die
minstens 12 keer per jaar sporten’ in de studie RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) komt
naar voren welke categorieën sporten populair zijn onder mensen die minstens twaalf keer per jaar sporten. De
meest beoefende categorieën zijn in 2009 fitnesssporten (50%), wandel-/fietssporten (33%), joggen/skeeleren
(31%), zwemsporten (29%) en zaalsporten (21%).
Er kan in verschillende organisatorische verbanden worden gesport. Ongeorganiseerd met vrienden, familie, gezin
of collega’s staat met 46% bovenaan. Ongeorganiseerd, alleen/individueel volgt met 43%. 36% is lid van een
sportvereniging en nog eens 36% is als lid/klant/cursist verbonden aan een sportschool. 9% was deelnemer bij
een georganiseerd sportevenement. Respondenten mochten meerdere opties aanvinken waardoor het percentage
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boven de 100% uitkomt. De resultaten worden gepresenteerd in de tabel ‘Organisatorische verbanden waarin
wordt gesport, in procenten van Rotterdammers die minstens 12 keer per jaar sporten’ in de studie RVT van
(Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010).
De tabel ‘De plaats waar sporters sporten, in procenten van mensen die minstens 12 keer per jaar sporten’ in de
studie RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) laat zien mensen waar men graag sport.
Bovenaan staat park/bos met 36%, daarna fitnesscentrum/sportschool met 32%, vervolgens sporthal/sportzaal/
gymlokaal met 32%. Tot slot de openbare weg met 29% en sportveld/sportterrein/atletiekbaan met 21%.
Er is ook onderzocht op welke plaats mensen uit een bepaalde deelgemeente vaak sporten of juist niet. De
mensen uit deelgemeenten die vallen onder aandachtsgebieden sporten vaker dan gemiddeld in fitnesscentrum/
sportschool

(IJsselmonde),

Sporthal/sportzaal/gymlokaal

(Charlois),

overdekt

zwembad/indoor

ijsbaan

(Delfshaven), buurthuis/wijkgebouw (Feijenoord) en halfpipe/skatebaan (Feijenoord). Het park/bos is met name
populair bij niet-aandachtsgebieden Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander. De openbare weg wordt in nietaandachtsgebied Hoek van Holland meer dan gemiddeld benut als locatie om te sporten. Deze gegevens zijn
afkomstig uit de tabel ‘Gebruik van sportlocaties voor wie minstens 12 keer per jaar sport, per deelgemeente’ in
de studie RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010).
In de tabel ‘Lidmaatschap van verenigingen en organisaties naar persoonskenmerken, in procenten’ in de studie
RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) staat aangegeven of mensen binnen een bepaalde
categorie lid zijn van een vereniging. Het gaat in deze tabel niet alleen om sportverengingen maar om
verenigingen in de breedste zin van het woord. Duidelijk wordt dat 51% van vrouwen geen lid is van een
vereniging tegenover 44% van de mannen. In de leeftijdscategorie 25- tot 44-jarigen is 50% niet lid van een
vereniging. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn in 65% van de gevallen geen lid van een vereniging
tegenover 41% van mensen met een westerse achtergrond. Ook komt in de tabel naar voren dat des te lager de
opleiding, hoe minder mensen lid zijn van een vereniging. Deze bevindingen komen, ondanks de brede opvatting
van de term ‘vereniging’, overeen met de bevindingen uit de tabel ‘Sportdeelname naar achtergrondkenmerken,
in procenten’.
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Sportparticipatie in vergelijkbare steden
In het rapport ‘Sportdeelname in grote steden: een wereld van verschil?’ waarbij sportdeelname in verschillende
gemeenten onderling wordt vergeleken is uitgegaan van ten minste twaalf keer sporten in de afgelopen twaalf
maanden (Remco Hoekman, 2008). De cijfers van dit onderzoek zijn gebaseerd op resultaten uit 2006 t/m 2008.
De gegevens van Rotterdam zijn afkomstig uit de studie RVT 2007 (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek,
2010).
De figuur ‘Sportdeelname, minimaal twaalf keer in de afgelopen twaalf maanden, bevolking van 18 tot 70 jaar
(procenten, gewogen naar de verhouding van alle gemeenten tezamen)’ in de studie SGS van (Remco Hoekman,
2008) laat zien dat Rotterdam met een gewogen sportparticipatie van 60% in 2007 dicht tegen de ondergrens
aanzit. Almere noteert met 58% de laagste sportdeelname. Gemeente Almere investeert 23 euro per inwoner
terwijl de andere gemeenten tussen de 52 en 54 euro in sport investeren per inwoner. Op basis van deze
gegevens en weging heeft Amsterdam met 70% de hoogste sportdeelname.
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Sportparticipatie in Nederland
In 2009 was de sportparticipatie in Nederland 61% (Tiessen-Raaphorst, 2010). Eén van de belangrijkste doelen in
het Olympisch Plan 2016 is om de sportparticipatie landelijk te laten stijgen tot 75% (Sport_en_recreatie, 2009).
De studie van SCP en CBS (Sociaal_en_Cultureel_Planbureau, 2007) onder 6714 respondenten heeft de
sportdeelname in Nederland in 2009 tegen het licht gehouden. Deze data zijn overzichtelijk verwerkt door
(Tiessen-Raaphorst, 2010) in een factsheet. Uit deze landelijke studie die voldoet aan de RSO blijkt dat 61% van
de mensen minstens twaalf keer per jaar sport. Van de mannen sport 63% minimaal twaalf keer per jaar, bij de
vrouwen is dit 59%. Ook uit de landelijke gegevens valt op te maken dat hoe hoger de leeftijd, des te lager de
sportparticipatie. Van de 18- tot 79-jarigen voldoet 57% aan de norm van twaalf keer per jaar sporten.
In Nederland is fitness (22%) de meest beoefende sport. Daarna volgt zwemsport (17%) gevolgd door hardlopen
(16%). Veldvoetbal is met 12% de meest beoefende teamsport. 34% van de Nederlanders was in 2007 lid van
een sportvereniging. 31% van de Nederlanders ging ook weleens alleen sporten en 25% van de mensen
organiseerde zelf weleens een sportactiviteit met bijvoorbeeld familie en vrienden. 21% sportte bij een
commerciële sportaanbieder. Denk hierbij aan squash, fitness, vecht- of verdedigingssporten (Tiessen-Raaphorst,
2010).
Vrouwelijke sporters kiezen vaker dan mannen voor solosporten. Het gaat hierbij om fitness (32%), zwemsport
(26%) en aerobics (21%). Mannelijke sporters beoefenen vaker duosporten en teamsporten. Duosporten zijn
sporten waarbij je een partner nodig hebt, zoals bijvoorbeeld bij tennis. Sporten die populair zijn bij mannen zijn:
veldvoetbal (25%), fitness (28%), hardlopen (24%) en fietsen (23%). Volwassenen geven vaker de voorkeur aan
solosporten. De meest beoefende sport door 18- tot 54-jarigen is fitness (37%), gevolgd door hardlopen (27%),
bowling (23%) en zwemsport (21%) (Tiessen-Raaphorst, 2010).
In 2007 is in Nederland 54% lid van een sportvereniging, 47% beoefent een sport alleen en 32% doet dit bij een
commerciële sportaanbieder. 35% van de mensen sport in informeel verband door af te spreken met familie of
vrienden. Sportieve activiteiten kunnen worden onderverdeeld in les, training, competitie of evenementen.
Mannen doen vaker mee aan competitie of evenementen (49%), terwijl vrouwen vaker deelnemen aan lessen of
training (58%) (Tiessen-Raaphorst, 2010).
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Ambitie
NOC*NSF heeft, als sportkoepel, de ambitie uitgesproken om naast het verhogen van de sportparticipatie naar
75% ook de volgende doelen na te streven:

De sportbonden en NOC*NSF en hebben in de Sportagenda 2016 de ambitie uitgesproken
om de sportparticipatie te verhogen naar 75 procent. Dit betekent: (1) meer mensen (2)
vaker (3) actief te laten sporten (4) gedurende een langere periode in hun leven.
De ambitie bestaat uit vier concrete onderdelen:
1. meer: sportparticipatie minimaal 12x per jaar van 65% naar 75% van de bevolking;
een toename van 1,8 miljoen sporters;
2. vaker: sportfrequentie minimaal 40 weken per jaar van 50% naar 60% van de
bevolking;
3. actief: combinorm van 60% naar 70% en %sporters dat deelneemt aan competities en
wedstrijden met 10% verhogen;
4. langere periode: lidmaatschappen van 29% naar 35% van de bevolking;
Sportaanbieders gaan de komende jaren in de volgende kansrijke leeftijdsdoelgroepen
gerichte acties uitvoeren: basisschooljeugd, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs,
jongvolwassenen, oudere volwassenen, gepensioneerden, gehandicapten (NOC*NSF,
2012).
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Doelstelling sportparticipatie Rotterdam Sportsupport
Rotterdam Sportsupport heeft geen eigen doelstelling op gebied van sportparticipatie, anders dan het bijdragen
aan de collegedoelstelling van 70% sportparticipatie in 2016 (Sport_en_recreatie, 2009). De doelstelling van het
college op korte termijn is een sportparticipatie van 64% in 2014 (Gemeente_Rotterdam, 2011). Rotterdam
Sportsupport heeft wel doelstellingen voor specifieke projecten. Deze projecten vallen altijd onder één van de
kwadranten waar Sportsupport zich op richt. Deze kwadranten zijn: Verenigingsondersteuning en –ontwikkeling,
maatschappelijke inzet sportverenigingen, Sport op Maat en Jeugdsportfonds. Sportparticipatie is de paraplu waar
al deze thema’s aan opgehangen kunnen worden.
Het optellen van de doelstellingen per project levert geen goed beeld op aangezien in sommige gevallen sprake is
van overlap en daardoor kans op dubbeltelling. Daarnaast is niet in alle gevallen duidelijk of de verhoging van
sportparticipatie direct te herleiden is naar de projecten van Rotterdam Sportsupport, of dat andere factoren
mogelijk een rol hebben gespeeld.

Financieel overzicht
Het college in Rotterdam heeft de volgende bedragen begroot per jaar voor de uitvoering van het
‘Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014’ (hierna UPS). Het UPS is de uitwerking van de Sportnota Rotterdam
2016, die in februari 2010 door de raad is vastgesteld. Hierin zijn de ambities van Gemeente Rotterdam op
sportgebied vastgelegd.

Tabel 5 Bedragen begroot per jaar voor uitvoering van UPS
2011

2012

2013

2014

4,15 miljoen

5,15 miljoen

6,17 miljoen

7,3 miljoen

In de meerjarenbegroting is vanaf 2012 een budget van 14 miljoen euro per jaar opgenomen voor de jaren 2015
en 2016 (Gemeente_Rotterdam, 2011).
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Conclusie
In deze scriptie zal de brede definitie van ‘sport’, zoals gebruikt binnen de RSO, leidend zijn (Mulier_Instituut,
2012a). Met sportparticipatie wordt bedoeld het aantal respondenten dat minimaal twaalf keer per jaar sport,
gedeeld door het totale aantal respondenten. Dit is vastgelegd binnen de RSO (BOS-kompas, 2012). De RSO
bevat afspraken over de vraagstelling van grootschalig sportdeelnameonderzoek onder de bevolking
(Mulier_Instituut, 2012b).
In 2009 was de sportparticipatie in Rotterdam 58%. De collegedoelstelling is om de sportparticipatie te laten
stijgen tot 70% in 2016 (Mulier_Instituut, 2012a). Het college heeft zichzelf in het UPS ten doel gesteld om in
2014 een sportparticipatie van 64% in Rotterdam te hebben (Mulier_Instituut, 2012b).
Uit de studie RVT van (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010) blijkt dat minder vrouwen dan mannen
aan de norm van twaalf keer sporten per jaar voldoen. Ook komt naar voren dat hoe hoger de leeftijd en hoe
lager het opleidingsniveau, des te kleiner het aandeel sporters. Mensen met een niet-westerse achtergrond
voldoen minder vaak aan de norm dan mensen met een westerse achtergrond. Ook zijn mensen met een nietwesterse achtergrond minder vaak lid van een sportvereniging. Daarnaast komt naar voren dat mensen met een
lage opleiding minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Bovendien wordt duidelijk dat 34% van alle
Rotterdammers nooit aan sport doet en dat 9%, met één tot elf keer sporten per jaar, niet aan de norm voldoet.
Deelgemeenten IJsselmonde, Charlois, Feijenoord, Delfshaven en Pernis zijn gemarkeerd als aandachtsgebieden
omdat deze deelgemeenten in de metingen in 2005 sterk achterbleven bij de rest van de deelgemeenten. Deze
vijf aandachtsgebieden hadden in 2005 een gemiddelde sportparticipatie van 46%, in 2009 was deze gestegen
tot 53% (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010).
Onafhankelijk van de frequentie waarmee mensen sporten zijn de meest beoefende sporten: zwemsport, fitness
(conditie), hardlopen/joggen/trimmen en wandelsport. De populairste teamsporten zijn: tennis, veldvoetbal en
zaalvoetbal. Onder mensen die minimaal twaalf keer per jaar sporten worden de volgende categorieën het meest
beoefend: fitnessporten, wandel-/fietssporten en joggen/skeeleren (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek,
2010). 46% van de mensen die aan de RSO-norm voldoen sporten het liefst ongeorganiseerd met familie of
vrienden. 43% sport graag alleen en 36% is lid van een sportvereniging. Met 36% is het park/bos de meest
populaire plek om te sporten, al verschilt dit sterk per deelgemeenten en is het afhankelijk van de aanwezige
voorzieningen (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010).
In SGS van (Remco Hoekman, 2008) worden een aantal steden vergeleken op gebied van sportparticipatie. Om
vergelijking mogelijk te maken wordt rekening gehouden met verschillen in onderzoeksmethode. Rotterdam zit
met een gewogen sportparticipatie van 60% dicht tegen de ondergrens aan.
Rotterdam Sportsupport heeft geen eigen doelstelling op gebied van sportparticipatie, anders dan het bijdragen
aan

de

collegedoelstelling

van

70%

sportparticipatie

in

2016

(Sport_en_recreatie,

2009).

In

de

meerjarenbegroting is vanaf 2012 een budget van 14 miljoen euro per jaar opgenomen voor de jaren 2015 en
2016 (Gemeente_Rotterdam, 2011).

24

• MARKTONDERZOEK ACTIEVE SPORT-APPS •

Hoe ziet het gebruik van actieve sport-apps in Nederland eruit?
Dit hoofdstuk laat zien hoe het smartphone- en appgebruik in Nederland er anno 2012 uitziet. Er wordt
ingegaan op de verschillende soorten apps en op welke type apps dit onderzoek is gericht. Een
overzichtsschema met diverse sport-apps presenteert op heldere wijze welke applicaties het vaakst
gedownload zijn. Aan de hand van dit schema krijgt de lezer inzicht in de markt van actieve sport-apps
en het kan organisaties inspireren tot het leggen van nieuwe verbindingen. Vervolgens wordt ingegaan
op de functionaliteiten en mechanismen die bepalen of een applicatie aantrekkelijk is voor de gebruiker.
Tot slot worden ook een aantal trends behandeld die mogelijk nieuwe kansen bieden voor het
ontwikkelen en inzetten van sport-apps.
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Inleiding
Om inzicht te krijgen in de wereld van smartphones, besturingssystemen en app-gebruik zullen in het kort wat
feiten over het gebruik in Nederland worden opgesomd. In dit hoofdstuk zal verder duidelijk worden welke
actieve sport-apps er zijn, hoe vaak deze applicaties gedownload zijn in Nederland en welke functionaliteiten
actieve sport-apps bieden. Daarnaast zullen ook de mogelijkheden die functionaliteiten bieden voor een concept
op stedelijk niveau worden behandeld. Daarnaast wordt stilgestaan bij de mechanismen die deze applicaties
aantrekkelijk maken voor gebruikers. Tot slot zullen ook enkele trends worden besproken die mogelijk verwerkt
kunnen worden in het stedelijk concept.
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Hoe ziet het smartphone- en appgebruik in Nederland eruit?
Smartphonebezit
Uit onderzoek van (Telecompaper, 2011), waaraan 19.200 respondenten deelnamen, blijkt dat 42 procent van de
Nederlanders van 15 jaar en ouder in het bezit is van een smartphone. Een flinke stijging ten opzichte van 2010,
toen slechts 30 procent in het bezit was van smartphone. De stijging is vooral te verklaren door de hoge
adoptiegraad onder jongeren; 60 procent van de 15- tot 29-jarigen heeft een smartphone. Van de respondenten
tussen de 60 en 64 jaar heeft slechts 20 procent een smartphone (Oosterveer, 2011a).

Besturingssysteem
Vier op de tien Nederlanders is in het bezit van een smartphone. TNS NIPO heeft cijfers gepubliceerd over de
marktaandelen van mobiele besturingssystemen in Nederland. Hieruit blijkt dat Android de marktleider is in
Nederland met een marktaandeel van 36%. Apple’s iOS staat op de tweede plek met 23%. Het aandeel Nokia’s
met Symbian is 16%. Blackberry en Windows Mobile hebben een aandeel van respectievelijk 13% en 11%.
Overige besturingssystemen (bijvoorbeeld palm web OS, bada en MeeGo) bezitten gezamenlijk slecht 2% van de
totale markt (Oosterveer, 2011b).

2
13

36

Android
iOS

16

Windows Mobile
Symbian
Blackberry
Anders
11

23

Voor uitleg figuur zie tekst.
Figuur 3 Marktaandelen besturingssystemen in Nederland (augustus 2011)

Bron: (Oosterveer, 2011b)
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Telecomprovider
Wanneer de besturingssystemen worden afgezet tegen leeftijdsgroepen wordt duidelijk dat Blackberry zijn
marktaandeel met name verwerft in het jongerensegment (16- tot 20-jarigen), met een marktaandeel van 37%.
Ook onder 21- tot 24-jarigen is het platform populair, maar naar mate gebruikers ouder zijn neemt de populariteit
snel af. De duidelijke marktleider is Android, die met uitzondering van de jongeren het meest populair is onder
alle segmenten. iOS is in veel segmenten de tweede, en legt het alleen onder senioren af tegen Symbian
(Oosterveer, 2011b).

Telecomprovider
T-Mobile en Vodafone bezitten de meeste klanten met een smartphone, KPN en Hi volgen daarbij op enige
afstand. T-Mobile heeft het grootste aandeel smartphoneklanten met een abonnementsvorm (29 procent), terwijl
Vodafone marktleider is op het gebied van prepaid gebruikers met een smartphone (32 procent). Hi en T-Mobile
hebben de hoogste smartphonepenetratie in verhouding tot hun eigen totale klantenbestand. Meer dan de helft
van het klantenbestand van Hi heeft een smartphone (Telecompaper, 2011).

Aantal gedownloade apps
De gemiddelde iPhone-bezitter gebruikt 48 applicaties, ongeacht hoe vaak ze opgestart worden. Bij Android
bedraagt dat aantal 35 apps en BlackBerry-bezitters houden het na de installatie van 15 apps voor gezien
(WebpageFX, 2011).
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Welke soorten actieve sport-apps zijn er?
Wat is een app?
Als men praat over ‘apps’ weet bijna iedereen met een smartphone wat er wordt bedoeld. Toch staat hieronder
ter verduidelijking een definitie zoals deze in het boek ‘Apps; Alles over uitgeven op mobiel en tablet’ van
Ittersum beschreven wordt:

‘App is een afkorting voor applicatie. Door een app te installeren kan een mobiel apparaat
taken uitvoeren die het daarvoor niet kon. Dat kan om een spelletje gaan, maar ook om
een navigatie of het weergeven van een reisgids of een krant. De term wordt de laatste
tijd veelvuldig gebruikt in combinatie met mobiele telefonie, maar is daartoe niet beperkt’
(Ittersum, 2011).

Hierin geeft Ittersum aan dat een app te installeren is op een mobiel apparaat, maar hiertoe niet is beperkt. Om
aan te geven dat het begrip breder kan worden opgevat volgt hierna nog de definitie zoals Wikipedia deze
hanteert. Volgens de definitie op Wikipedia valt software ontwikkeld voor een pc of laptop namelijk ook onder de
term ‘app’.
Definitie volgens Wikipedia:

Application software, also known as an application or an "app", is computer software
designed to help the user to perform specific tasks (Wikipedia, 2012a).

Aangezien deze scriptie zich richt op mobiele applicaties, wordt de definitie van Ittersum gehanteerd. De termen
apps, mobiele apps en applicaties worden in deze scriptie door elkaar gebruikt en zijn te herleiden naar de
definitie van Ittersum.

Native en web apps
Een native app is software die de gebruiker installeert op de mobiele telefoon. Dit type applicatie is speciaal
ontwikkeld voor een bepaald mobiel besturingssysteem. Native apps zijn in staat alle hard- en software van een
mobiele telefoon te benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bewegingssensoren, de camera en GPS (Ittersum,
2011).
Een web app is een geavanceerde mobiele website. Deze website maakt gebruik van de mogelijkheden die
HTML5-standaard biedt. De website wordt geopend in de browser, er hoeft dus niks gedownload te worden. Web
apps kunnen in tegenstelling tot native apps geen gebruik maken van alle aanwezige hard- en software op een
smartphone. Een vaak genoemd voordeel van web apps is dat ze werken op alle besturingssystemen (Ittersum,
2011).
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Deze scriptie richt zich specifiek op native apps op gebied van actief sporten. Bij apps voor actief sporten wordt
gebruik gemaakt van diverse sensoren die de smartphone bezit. Het is daardoor op dit moment niet mogelijk om
een web app te ontwikkelen waarbij de actieve sportprestaties worden gemeten.

Wat wordt verstaan onder actieve sport-apps?
Deze scriptie richt zich op actieve sport-apps. Het gaat hierbij om native apps die met behulp van een stopwatchfunctie en de in de smartphone aanwezige sensoren de actieve sportprestaties meet en vastlegt. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan apps als: RunKeeper, Endomondo en MapMyRun. Het gaat in deze scriptie dus niet
over andere sport gerelateerde apps als sportnieuws, evenementen, second screen en apps in de categorie
teams/leagues/clubs.

Categorieën
Er zijn veel verschillende apps en ze zijn ontwikkeld voor verschillende doeleinden. De applicaties zijn dan ook op
allerlei manieren in te delen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen gratis apps, gratis apps met betaalde
uitbreidingen en betaalde apps. De apps kunnen ook worden ingedeeld per besturingssysteem. Verder kun je de
apps indelen per sport die ze ondersteunen of in de categorieën individuele sport/teamsport. Tot slot zou bij het
indelen onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de functionaliteiten die een app biedt, maar ook de
populariteit van een app. Populariteit kan op twee manieren worden gemeten; het aantal downloads en door
middel van gegevens over actief gebruik. Deze laatste gegevens zijn nauwelijks beschikbaar/openbaar.
Ik richt me in deze scriptie op gratis apps aangezien de drempel voor beginnende sporters zo laag mogelijk moet
zijn. Het overzichtsschema biedt inzicht in verschillende apps, de prijs, aantal downloads, percentage downloads
vanuit Nederland ten opzichte van het wereldwijde aantal downloads, ontwikkeling van het aantal downloads en
de groei in de maand maart 2012. Om verschillen in populariteit met betaalde apps aan te geven zijn er enkele
betaalde actieve sport-apps opgenomen in het overzichtsschema met apps. Daarnaast biedt het schema inzicht in
iOS en Android, aangezien deze besturingssystemen samen het grootste deel van de smartphonemarkt bereiken.
Tevens worden er voor deze platformen veel apps ontwikkeld. De apps in het overzichtsschema vallen in de
appstores onder de categorie ‘Health and Fitness’. Er is in het schema gekozen voor een focus op apps rondom
wandelen, hardlopen en fietsen. Deze sporten zijn naar verwachting het meest laagdrempelig en er zijn
nauwelijks attributen nodig. Een enkele app biedt fitnessoefeningen die in en rond het huis kunnen worden
uitgevoerd.
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Tabel 6 Overzichtsschema actieve sport‐apps

Overzichtsschema actieve sport-apps
iOS

Android

Percentage
downloads
Groei in
Nederland Ontwikkeling
maart 2012
t.o.v. van
totaal

Totaal

Totaal aantal
Percentage
downloads in
downloads
Groei in
Nederland op
Nederland Ontwikkeling
maart 2012
beide
t.o.v. van
platforms
totaal

Groei
Totale groei in
de maand
maart op
beide
platforms

Prijs

Aantal
downloads
in
Nederland

5000

Gratis

95500

4,70%

0

2200

196500

7200

+30%

10000

Gratis

111000

2,20%

+10%

9900

150000

19900

6,90%

0

<1000

104000

<1000

71000

1.9%

+10%

5000

Gratis

16100

1,60%

10%

2700

87100

7700

Gratis

24000

97,90%

+20%

2000

Gratis

60200

99,40%

+10%

9800

84200

11800

Sports Tracker

Gratis

43000

5,40%

+20%

12000

Gratis

18700

3,10%

+10%

3400

61700

15400

7

runtastic

Gratis

43000

3%

+20%

8000

Gratis

18300

1,70%

+30%

5200

61300

13200

8

miCoach

Gratis

13000

3,20%

+10%

2000

Gratis

41300

1,80%

0

3000

54300

5000

9

iMapMyRIDE

Gratis

35000

1,80%

0

2000

Gratis

5100

0,80%

0

<100

40100

<2100

10

Blokje Om

Gratis

29000

95%

-20%

<1000

Gratis

7700

100%

0

200

36700

<1200

11

Gratis buiktraining

Gratis

9000

1,60%

+30%

2000

Gratis

27500

0,90%

+20%

5400

36500

7400

12

runtastic PRO GPS Running,
Jogging and Fitnesscoach

4,99

31000

4,80%

20%

5000

31000

5000

13

Fietstijden.nl

Gratis

7000

100%

+30%

2000

Gratis

22300

96,60%

+30%

6200

29300

8200

14

Strava Cycling

Gratis

13000

2,30%

+50%

5000

Gratis

3700

1,10%

0

3700

16700

8700

15

Map My Tracks OutFront

0,79

15000

15,80%

30%

4000

15000

4000

16

Nike+ GPS

1,59

14000

3%

10%

2000

14000

2000

17

Get Running (Couch to 5K)

2,39

14000

6,80%

20%

3000

14000

3000

18

Nike Training Club

Gratis

13000

6,60%

+20%

3000

13000

3000

19

Endomondo Sports Tracker Pro

2,99

6000

4,60%

70%

3000

2,96

5300

1,10%

30%

1400

11300

4400

20

Personal Running Trainer

Gratis

10000

7,70%

0

<1000

Gratis

900

5,90%

0

<100

10900

<1100

21

Run Trainer

Gratis

10000

40,90%

+20%

2000

Gratis

400

40%

0

400

10400

2400

22

MapMyFITNESS

Gratis

7000

1%

0

<1000

Gratis

2600

0,90%

0

<100

9600

<1100

23

Hardlopen in Nederland

Gratis

3000

88,70%

0

<1000

Gratis

4900

100%

0

400

7900

<1400

24

Fitocracy

Gratis

5000

1,20%

0

4000

5000

4000

25

DutchRunners

Gratis

3000

100%

0

<1000

4600

<1100

26

Zombies, Run!

5,99

2000

3,70%

0

2000

2000

2000

27

Stappenteller 24/7

0,79

2000

4,40%

0

2000

2000

2000

28

NB TotalFit

Gratis

2000

1,80%

0

<1000

2000

<1000

29

MySportsApp

Gratis

<1000

16,30%

0

<1000

<1000

<1100

30

My ASICS

Gratis

<1000

5,80%

0

<1000

<1000

<1000

31

FigureRunning

1,59

<1000

59,60%

0

<1000

<1000

<1000

32

Mizuno RunLife

Gratis

<1000

0

0

<1000

<1000

<1000

App

Prijs

Aantal
downloads
in
Nederland

1

Runkeeper

Gratis

101000

6,40%

0

2

Endomondo Sports Tracker

Gratis

39000

3,10%

3

Fitness Pro

Gratis

104000

4

iMapMyRUN / MapMyRUN

Gratis

5

Looptijden.nl

6

Gratis

Gratis

1600

<100

100%

0

0

0

100

<100

Bron: (XYOLOGIC, 2012)
Legenda
Prijs van de applicatie in euro's
Aantal downloads in Nederland
Percentage downloads Nederland ten opzichte van het totaal (wereldwijde) aantal downloads
Ontwikkeling van het aantal downloads in percentages
Groei van het aantal downloads in maart 2012
Totaal aantal downloads in Nederland op iOS en Android (opstelsom van gele kolommen)
Totale groei in de maand maart op iOS en Android (opstelsom van lichtblauwe kolommen)
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Welke actieve sport-apps worden het meest gebruikt?
In het overzichtsschema actieve sport-apps wordt duidelijk welke actieve sport-apps er zijn, wat ze kosten, hoe
vaak ze zijn gedownload in maart 2012 en hoe vaak ze in totaal zijn gedownload in Nederland.

Tabel 7 Meest gedownloade apps in verschillende categorieën
Meest gedownload: Gratis en betaald
App

Aantal downloads

1

Runkeeper

196500

2

Endomondo Sports Tracker

150000

3

Fitness Pro

104000

Meest gedownload: Gratis
App

Aantal downloads

1

Runkeeper

196500

2

Endomondo Sports Tracker

150000

3

Fitness Pro

104000

Meest gedownload: Betaald
App

Aantal downloads

1

Map My Tracks OutFront

15000

2

Get Running (Couch to 5K)

14000

3

Nike+ GPS

14000

Bovenstaande tabellen laten zien welke actieve sport-apps in Nederland het vaakst zijn gedownload. Het aantal
downloads is een optelsom van de downloads in de App Store en de Android Market. Dit getal is een indicator als
het gaat om de populariteit van apps. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het daadwerkelijke gebruik van
een applicatie. Het is wel mogelijk om de reviews in de App Store of Android Market te bekijken, hierin vertellen
gebruikers wat ze van de applicatie vinden.
Uit deze tabellen blijkt dat de gratis apps vaker gedownload worden dan betaalde apps. De aanbieders van gratis
apps bereiken hierdoor een groter publiek dan de aanbieders van betaalde applicaties ("XYOLOGIC: Onderzoek
en overzicht over apps," 2012).
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Welke functionaliteiten bieden deze apps?
Functionaliteiten
De bestaande actieve sport-apps bieden één of meerdere van de volgende functionaliteiten:


Het meten van de sportprestatie (afstand, tijd, niveau);



Navigatie van wandel-, loop- en fietsroutes;



Audio-ondersteuning tijdens het lopen;



Resultaten opslaan en verwerken tot visuele voortgangsgrafiek;



Het delen van resultaten met vrienden en familie;



Aanmoediging door vrienden en familie;



Trainingsschema in digitale agenda plaatsen;



Pushberichten versturen ter herinnering;



Uitnodigen van vrienden om samen te sporten;



Het instellen van persoonlijke doelen en voortgang bijhouden;



Spelelement, soms met beloningen eraan gekoppeld;



Tips en trucs voor het beoefenen van de sport;



Nieuws over tak van sport en gerelateerde evenementen;



Beloningen op basis van resultaten, niveau en/of behaalde doelen.

Mechanismen
Volgens Kamphuis is de aantrekkingskracht van mobiele actieve sport-apps een combinatie van de volgende vier
mechanismen (Kamphuis, 2012):


Personal data



Social sharing



Gamification



Incentives
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Toepassing
In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe de vier mechanismen worden toegepast. De functionaliteiten van
sport-apps zijn gekoppeld aan de vier mechanismen: personal data, social sharing, gamification en incentives.

Tabel 8 Functionaliteiten gekoppeld aan de vier mechanismen
Mechanisme

Functionaliteiten sport-apps

Personal data

Het meten van de sportprestatie (afstand, tijd, niveau)
Navigatie van wandel-, loop- en fietsroutes
Resultaten opslaan en verwerken tot visuele voortgangsgrafiek
Trainingsschema in digitale agenda plaatsen
Het instellen van persoonlijke doelen en voortgang bijhouden

Social sharing

Het delen van resultaten met vrienden en familie
Aanmoediging door vrienden en familie
Uitnodigen van vrienden om samen te sporten

Gamification

Spelelement, soms met beloningen eraan gekoppeld

Incentives

Audio-ondersteuning tijdens het lopen
Pushberichten versturen ter herinnering
Beloningen op basis van resultaten, niveau en/of behaalde doelen

Tabel 9 Voorbeeld van toepassing mechanismen in sport-app
Mechanismen

Voorbeeld van toepassing mechanisme in sport-app

Personal data

Looptijden.nl: De applicatie houdt bij hoe snel een bepaalde afstand is afgelegd en
hoeveel calorieën daarbij mogelijk zijn verbruikt. Alle persoonlijke resultaten worden
opgeslagen en zijn te bekijken via de applicatie en de bijbehorende website.

Social sharing

Endomondo: Deze applicatie houdt bij welke afstand en route zijn afgelegd en binnen
welke tijd dit is gebeurd. Na afloop van de sportieve prestatie kunnen deze gedeeld
worden met contactpersonen uit de telefoon en vrienden op Facebook.

Gamification

Zombies, Run! Is een game waarbij je als hardloper achtervolgd wordt door zombies.
Tijdens het hardlopen krijgt de sporter aanwijzingen door middel van audioondersteuning. Onderweg moeten tevens virtuele attributen verzameld worden terwijl de
geluiden van de zombies steeds dichterbij komen (Zwaag, 2012).

Incentives

Runkeeper: De sporter kan Foursquare-badges verdienen voor geleverde sportprestaties.
Deze badges fungeren als digitale medaille die de sporter kan delen met vrienden en
familie (Brouwer, 2011).

Een app die alle mechanismen op een relevante manier inzet voor het vervullen van behoeften van de sporter,
heeft een grote aantrekkingskracht. Of de app ook daadwerkelijk vaak gedownload wordt en populair blijkt, heeft
te maken met het onderscheidend vermogen ten opzichte van soortgelijke apps en de mate waarin de app
gepromoot wordt. De mechanismen personal data en social sharing zijn in bijna alle actieve sport-apps terug te
vinden. Het inzetten van gamification en het gebruik maken van incentives biedt nog volop kansen voor nieuwe
spelers op de markt.
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Het overkoepelend aspect ‘gebruiksvriendelijkheid’ is, na goede promotie, mogelijk de meest essentiële
voorwaarde voor succes. De sporter moet gelijk zien hoe de app werkt, welke voordelen de app biedt en door
middel van zo min mogelijk handelingen de eigen behoeften kunnen vervullen.

Sensoren smartphone
Om de sporter te voorzien van allerlei metingen rondom de sportprestatie maken de apps gebruik van
verschillende sensoren die in de smartphone aanwezig zijn.

Tabel 10 Sensoren smartphone gekoppeld aan gebruik in sport-apps
Sensoren

Toepassing

GPS

Global Positioning System, ook wel GPS, is in staat op nauwkeurige wijze
de

plaats

te

bepalen

door

middel

van

satellietsignalen

(Computerworld_redactie, 2010). Deze sensor wordt gebruikt voor allerlei
toepassingen rondom navigatie. In combinatie met een stopwatch-functie
kan exact worden bijgehouden hoe snel een bepaalde afstand is
afgelegd.
Camera

De camera van een smartphone is ook een sensor aangezien het een
kunstmatige uitvoering van een zintuig is, in dit geval het oog. Ook neemt
het de omgeving waar (Wikipedia, 2012d). Een actieve sporter kan de
camera gebruiken om herkenningspunten op een wandel-, loop- of
fietsroute vast te leggen.

Microfoon

De microfoon meet het geluid en omgevingsgeluid. Tijdens het onderzoek
voor deze scriptie zijn er geen sport-apps naar voren gekomen die
gebruik maken van de mogelijkheden die deze sensor biedt.

Bluetooth

Bluetooth is een technologie waardoor draadloze apparaten op korte
afstand gegevens met elkaar kunnen uitwisselen (Wikipedia, 2012b).
Deze technologie kan ervoor zorgen dat sporters digitale data kunnen
uitwisselen als zij fysiek bij elkaar zijn. Het delen van sportprestaties
gebeurt door de komst van 3G steeds vaker via sociale media, hierbij
speelt fysieke afstand geen rol.

Elektronisch/digitaal kompas

Een digitaal kompas werkt eigenlijk hetzelfde als een echt kompas alleen
zit er geen naald in maar een magnetometer. Het voordeel van een
digitaal kompas is dat hij ook werkt als de smartphone schuin wordt
gehouden (AWM, 2010). Het digitaal kompas wordt in sport-apps gebruikt
als er mogelijkheden zijn om te navigeren.

Gyroscoop

De gyroscoop bepaalt in welke stand de smartphone zich bevindt; staand,
liggend of schuin (Hoenselaar, 2010). Hierdoor kan het beeld automatisch
worden aangepast aan de houding van het apparaat. De gyroscoop
maakt het ook mogelijk om snelheid te meten en wordt dan ook vaak
gebruikt in sport-apps.

Accelerometer/versnellingsmeter

Versnellingsmeters worden onder andere gebruikt om menselijk bewegen
te meten. Informatie die voornamelijk uit het versnellingssignaal wordt
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afgeleid is: bewegingsintensiteit, bewegingsduur en energiegebruik. Deze
variabelen zijn van belang bij het interpreteren van een sportprestatie
(Wikipedia, 2012e).
Proximitysensor/Nabijheidssensor

De nabijheidssensor werkt met een infraroodsignaal, dat aan de hand van
reflectie kan vaststellen of er een object aanwezig is. De nabijheidssensor
registreert bijvoorbeeld of de telefoon in een broekzak of hoesje wordt
gedragen. Als er een voorwerp in de buurt is, wordt het scherm in
sommige gevallen tijdelijk gedeactiveerd om de batterij te sparen
(Zwaag, 2010). Deze sensor zorgt ervoor dat sport-apps zo min mogelijk
energie van de batterij verbruiken. De app hoeft tenslotte niet zichtbaar
te zijn als de sporter de telefoon in zijn/haar zak heeft.

Lichtsensor

De lichtsensor zorgt ervoor dat de lichtintensiteit automatisch wordt
aangepast aan de hoeveelheid omgevingslicht. Hierdoor blijft het scherm
voor een sporter goed zichtbaar onder alle weersomstandigheden.

Het overzicht van de sensoren komt van: (Ittersum, 2011) en (Computerworld_redactie, 2010).
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Welke trends op gebied van apps zijn interessant voor het ontwikkelen van concept?
Spraak- en gezichtsherkenning
Met de opkomst van Siri, spraakherkenning voor iPhone, is een weg ingeslagen van steeds verdergaande
personalisatie en automatisering. Android heeft met Ice Cream Sandwich de eerste stap gezet in het ontwikkelen
van nauwkeurige gezichtsherkenning (Bakker, 2011). Deze ontwikkelingen zullen komende jaren worden
doorontwikkeld tot betrouwbare alternatieven voor het typen van tekst. In het geval van sport-apps zou de loper
al rennend de instellingen van een sport-app kunnen wijzigen, maar mogelijk zijn er ook hele nieuwe
toepassingen denkbaar. Wellicht dat een app met behulp van gezichtsherkenning kan inschatten hoe vermoeid je
bent en het trainingsschema daarop aanpassen.

Gezondheidsapps
In een tijd waarin steeds meer aandacht wordt besteed aan gezond en verantwoord leven is er grote behoefte
aan hulpmiddelen. Middelen die helpen bij een gezond voedings-, beweeg- en leefpatroon. Ook in de appstores
schieten de apps in de categorie ‘Health and fitness’ als paddenstoelen uit de grond. Zo bestaan er apps waarmee
men met behulp van de camera de hartslag kan meten, waarmee men vitale functies bij iemand kan checken,
waarmee men opvallende moedervlekken in de gaten kan houden en apps waarmee men gericht kan trainen om
bijvoorbeeld een enkelblessure te voorkomen.
De trend van zelfhulp in de gezondheidszorg heeft er ook toe geleid dat er talloze medische thuistests zijn
ontwikkeld waarmee mensen zichzelf op allerlei afwijkingen en ziekten kunnen controleren. De betrouwbaarheid
van deze tests laat volgens medici in veel gevallen te wensen over en is dan ook geen vervanging van de
huisarts.
Nick Bilton zet in een artikel uiteen dat er de komende jaren wellicht meer sensoren een plek zullen krijgen in de
smartphone. Zo wordt er gesproken over een hoogtemeter die veel nauwkeuriger de hoogte kan bepalen dan de
sensoren die nu aanwezig zijn. En ook een hartslagmeter, thermometer en vochtsensor zijn volgens Bilton een
optie (Bilton, 2011). Ook zullen er mogelijk sensoren worden toegevoegd die kunnen bijdragen aan de beveiliging
van een telefoon. Met name de hartslagmeter en thermometer zijn interessant als het gaat om apps rondom het
thema gezondheid.

Sportaanbod in kaart
In het streven naar een hogere sportparticipatie merken veel partijen dat mensen nauwelijks op de hoogte zijn
van het sportaanbod bij hen in de buurt. Er zijn meerdere partijen op verschillende niveaus bezig om een
overzicht te creëren in de vorm van een database, website of zelfs een mobiele applicatie. Een overzicht van het
actuele sportaanbod biedt kansen voor sport-apps om vraag en aanbod op basis van locatie te combineren.

Big data
Naast het feit dat bedrijven door het vastleggen van data de sporter helpen inzicht te krijgen in prestaties
profiteert ook het bedrijf. Dankzij allerlei technologieën zijn bedrijven, meer dan vroeger, in staat om hun
producten en diensten af te stemmen op de gebruiker (Voets, 2012). Een bedrijf weet naast de naam en
postcode van een sporter straks ook het gewicht, beweegfrequentie en vaste looproutes. Dit kan interessante
inzichten opleveren die vervolgens gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden.
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Augmented Reality
Tot slot biedt de technologie van Augmented Reality mogelijkheden om de sportbeleving in Rotterdam te
verrijken. Door het toevoegen van een digitale laag aan de werkelijkheid kan informatie beschikbaar worden
gesteld of kunnen andere elementen worden weergegeven. Apps als Layar en Aurasma passen deze technologie
inmiddels toe.
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Conclusie
In Nederland zijn vier op de tien mensen van 15 jaar en ouder in het bezit van een smartphone. De adoptiegraad
onder jongeren en jongvolwassenen (15- tot 29-jarigen) is met 60% opvallend hoog (Oosterveer, 2011a).
Android is marktleider als het gaat om mobiele besturingssystemen, iOS van Apple staat op de tweede plaats.
Gezamenlijk dekken zij met 59% een ruime meerderheid van de markt (Oosterveer, 2011b).
T-Mobile en Vodafone bezitten de meeste klanten met een smartphone. T-Mobile heeft het grootste aandeel
smartphoneklanten met een abonnementsvorm en Vodafone is marktleider als het gaat om prepaid gebruikers
met een smartphone (Telecompaper, 2011). De gemiddelde iPhone-bezitter gebruikt 48 applicaties, ongeacht hoe
vaak ze opgestart worden. Bij Android bedraagt dat aantal 35 apps en BlackBerry-bezitters houden het na de
installatie van 15 apps voor gezien (WebpageFX, 2011).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen native apps en web apps. Een native app installeert de gebruiker op zijn
telefoon terwijl een web app een geavanceerde mobiele website is die via de browser op een smartphone
bekeken kan worden (Kamphuis, 2012). Deze scriptie richt zich op native apps op gebied van actief sporten.
Om de drempel voor niet-sporters en beginnend sporters zo laag mogelijk te houden richt deze scriptie zich op
apps die gratis te downloaden zijn. Het overzichtsschema biedt inzicht in de verschillende apps en het aantal
downloads. Alle apps vallen onder de categorie ‘Health and Fitness’ en de focus ligt op hardlopen, fietsen en
wandelen. Deze sporten zijn naar verwachting het meest laagdrempelig door lage kosten, niet aan één locatie
gebonden en hierbij zijn nauwelijks attributen nodig.
De Runkeeper app is met afstand het meest gedownload in de appstores van iOS en Android. Gevolgd door
Endomondo Sports Tracker en Fitness Pro. Map My Tracks OufFront, Get running (Couch to 5K) en Nike+ GPS
zijn de meest gedownloade betaalde apps ("XYOLOGIC: Onderzoek en overzicht over apps," 2012). Personal
data, social sharing, gamification en incentives zijn de mechanismen die een actieve sport-app aantrekkelijk
maken (Kamphuis, 2012). Daarnaast zijn het onderscheidend vermogen en de mate waarin de app gepromoot
wordt van groot belang. Uiteraard speelt ook gebruiksvriendelijkheid een grote rol. Een smartphone bestaat uit
diverse sensoren; GPS, camera, microfoon, bluetooth, digitaal kompas, gyroscoop, versnellingsmeter,
nabijheidssensor en een lichtsensor. Deze sensoren bieden allerlei mogelijkheden om de omgeving vast te leggen
en activiteiten te registreren.
Er zijn verschillende trends die mogelijk interessante aanvullingen kunnen zijn op bestaande sport-apps en
concepten daaromheen. De opkomst van spraak- en gezichtsherkenning kan ervoor zorgen dat de smartphone
straks zonder aanraking bediend kan worden. Ook komen er steeds meer gezondheid gerelateerde apps die
mensen helpen bij het ontwikkelen van een gezond voedings- beweeg- en leefpatroon. Bovendien zijn veel
partijen bezig om het totale sportaanbod in kaart te brengen. Deze database biedt mogelijkheden om deze data
op een aansprekende manier toegankelijk te maken voor gebruikers. De ontwikkeling van ‘big data’ waarmee
bedrijven veel gegevens over hun klanten en gebruikers in handen hebben biedt mogelijkheden voor gerichte
communicatie. Tot slot biedt ook de technologie van Augmented Reality mogelijkheden om de sportbeleving te
verrijken door het toevoegen van een digitale laag aan de werkelijkheid.
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• ANALYSE VOORBEELDCASES •

Welke concepten zijn op stedelijk niveau gecreëerd rondom apps?
Dit hoofdstuk beschrijft bestaande cases als voorbeelden voor de inzet van sport-apps met betrekking tot
sportparticipatie. Er is tevens geanalyseerd in hoeverre de bestaande concepten rondom sport-apps
gebruik maken van de volgende mechanismen: personal data, gamification, social sharing en incentives.
Deze toonaangevende voorbeelden kunnen dienen als bron van inspiratie en geven inzicht in bestaande
toepassingen.
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Inleiding
Veel partijen onderzoeken de mogelijkheden om mensen door middel van nieuwe media in beweging te krijgen.
In dit hoofdstuk worden een aantal bestaande cases gepresenteerd die interessant zijn om te kennen als men
met dit onderwerp aan de slag gaat. De cases van Nike, Adidas en de bedenkers van Looptijden.nl kunnen
nieuwe inzichten opleveren, inspireren of praktisch zijn om eigen ideeën mee te vergelijken. De plus- en
minpunten die na elke case worden neergezet zijn gebaseerd op criteria zoals verkregen uit deskresearch naar
sportparticipatie en sport-apps.
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Take Mokum
Naam campagne:

Take Mokum

Slogan:

We run the city

Initiatiefnemer:

Nike

Bedenker campagne:

Boondoggle Amsterdam

Probleemstelling:

Jongeren vinden hardlopen saai

Doelgroep:

Jongeren

Doelstelling:

Hardlopen leuker en spannender maken voor jongeren

Benodigdheden sporter:

App Nike+

Middel:

Facebookapplicatie op Facebookpagina

Bron: ("Voorbeeld Take Mokum,")

Uitleg concept
Tijdens de zes wekende durende campagne ‘Take Mokum’ van Nike konden hardlopers de kaart van Amsterdam
versieren. Door het lopen van een route tekenden zij figuren op de plattegrond van de stad. Honden,
doodshoofden en vlinders werden gecreëerd door kilometers die de lopers hebben afgelegd. Het concept dat
gericht is op jongeren zou hardlopen op deze manier leuker en spannender maken. Ook werd samenwerking en
het verbinden van hardlopers gestimuleerd aangezien er met meerdere mensen aan één tekening gewerkt kon
worden. Om deze verbinding niet alleen online maar ook fysiek plaats te laten vinden opende Nike een clubhuis
‘Nike Run House’ in het centrum van de stad. Na het hardlopen konden lopers hier terecht voor bier, pizza en live
optredens van artiesten. Om mensen daadwerkelijk te activeren werden guerrillaposters door de stad verspreid
en werden er evenementen georganiseerd. De graffititekeningen verschenen op een Facebookpagina en waren
hierdoor makkelijk te delen met vrienden en familie. Hardlopers konden dus ontwerpen, delen, creaties van
anderen ‘liken’ en vrienden uitdagen om te gaan hardlopen (Boondoggle_Amsterdam, 2011).
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Wat heeft de campagne opgeleverd?
Ruim 9200 hardlopers werden lid van Nike Running Nederland op Facebook door de pagina te ‘liken’. In totaal
zijn er 220 graffititekeningen gecreëerd die samen goed waren voor ruim 1268 gelopen kilometers. De pagina op
Facebook is 183.275 keer bezocht. Deze resultaten zijn gebaseerd op de zes weken dat deze campagne heeft
gedraaid (Boondoggle_Amsterdam, 2011).

Pluspunten


Gamification: Geeft een nieuwe, creatieve en speelse dimensie aan hardlopen.



Personal data: Registreert persoonlijke hardloopprestatie en maakt ongeorganiseerde sport meetbaar.



Social sharing: Delen van de sportprestatie en graffititekening via sociale media. Online en offline
worden mensen verbonden door het clubhuis.



Incentives: De graffititekening op de kaart is een beloning na het hardlopen. Ook de optredens en het
eten en drinken in het ‘Nike Run House’ kunnen als beloning worden gezien.

Minpunten


Maakt gebruik van betaalde app: Nike+ GPS.



Nike+ is alleen voor beschikbaar voor iOS.



Heeft mogelijk geen structureel effect op de sportparticipatie.
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Challenge Men vs. Women
Naam campagne:

Nike+ Challenge Men vs. Women

Slogan:

Make every run count!

Initiatiefnemer:

Nike

Probleemstelling:

Er zijn opvallend minder vrouwen dan mannen die hardlopen

Doelgroep:

Vrouwen

Doelstelling:

Vrouwen inspireren om te gaan hardlopen

Benodigdheden sporter:

Nike schoenen, sensor en ontvanger

Middel:

Website

Bron: ("Nike Challenge,")

Uitleg concept
Gedurende 38 dagen konden hardlopers wereldwijd deelnemen aan de strijd die werd gestreden tussen de
mannen en de vrouwen. Per e-mail werden renners op de hoogte gebracht van de campagne, tips en uitleg over
de benodigde Nike Kit. Iedere gelopen meter, die door sensoren van Nike geregistreerd werd, droeg bij aan het
totaal aantal kilometers dat door een bepaalde sekse werd gelopen. De klassieke strijd tussen mannen en
vrouwen werkte motiverend en zorgde voor uitdaging. In Nederland gingen bekende Nederlanders Dolf Jansen en
Leontien van Moorsel de strijd met elkaar aan (runtodream, 2009).
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Wat heeft de campagne opgeleverd?
De campagne heeft ervoor gezorgd dat er wereldwijd 120.000 nieuwe geregistreerde hardlopers zijn waarvan
meer dan 50.000 vrouwen. De digitale content is 340.000 bekeken. De mannen hebben de strijd gewonnen met
1.028.923 gelopen kilometers tegen 454.710 gelopen kilometers van de vrouwen (Mackinnon, 2011).

Pluspunten


Gamification: Competitie-element toegevoegd aan individuele sport. Speelt in op de klassieke strijd
tussen mannen en vrouwen.



Personal data: Registreert persoonlijke hardloopprestatie en maakt ongeorganiseerde sport meetbaar.



Social sharing: Delen van de sportprestatie via sociale media en zorgt voor onderlinge verbondenheid
hardlopers.



Incentives: De beloning is het winnen van de strijd tussen mannen en vrouwen.

Minpunten


Relatief hoge drempel door aanschaf schoenen, sensor en ontvanger.



Heeft mogelijk geen structureel effect op de sportparticipatie.
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Ready to run
Naam campagne:

Ready to Run (onderdeel van: We All Run, Go All-In)

Slogan:

Are you ready to run?

Initiatiefnemer:

Adidas

Probleemstelling:

Onbekend

Doelgroep:

Iedereen

Doelstelling:

Mensen activeren

Benodigdheden sporter:

Geen

Middel:

Website, Facebook en Twitter

Bron: (Adformatie, 2012)

Uitleg concept
Adidas daagt mensen met Ready to Run uit om snel te handelen en in beweging te komen. Via sociale media
maken ze een locatie bekend waar een bekende sporter klaarstaat met een prijs. Degene die daar als eerste is
ontmoet de sporter en ontvangt onder andere schoenen van Adidas. De campagne wordt wereldwijd uitgerold. In
Nederland heeft Adidas sporters als van der Sar en Wijnaldum ingezet om prijzen uit te reiken. In Rotterdam
werden de winnaars opgewacht door Feyenoordspelers Vilhena, Cabral, Martins Indi, Schaken en Fernandez
(Adformatie, 2012).

Wat heeft de campagne opgeleverd?
In Nederland zijn er zeven filmpjes geproduceerd van de verschillende wedstrijden. Deze content is interessant
voor Adidas omdat mensen in beweging zijn en enthousiast reageren op de Adidasproducten. Daarnaast worden
de filmpjes goed gevonden en bekeken omdat de bekende sporters een rol spelen in het filmpje. Er zijn geen
resultaten bekend als het gaat om sportparticipatie.

Pluspunten


Gamification: Competitie-element toegevoegd aan individuele sport.
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Social sharing: Mensen kunnen de locatie delen met vrienden en delen dat ze gewonnen hebben maar
dit wordt niet gefaciliteerd.



Incentives: Deelnemers worden beloond met een ontmoeting met een bekende sporter en winnen
prijzen als ze het snelst op de locatie zijn.

Minpunten


Personal data: Registreert geen persoonlijke data en maakt ongeorganiseerde sport niet meetbaar.



Heeft mogelijk geen structureel effect op de sportparticipatie.
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Renjemee.nl
Naam campagne:

Renjemee.nl

Slogan:

Samen hardlopen wanneer dat jou uitkomt!

Initiatiefnemer:

MeetMijnTijd.nl

Probleemstelling:

Looptijden.nl is landelijke community, benutten van lokale kansen

Doelgroep:

Hardlopers in Nijmegen

Doelstelling:

Hardlopers motiveren in hun hobby

Benodigdheden sporter:

Geen

Middel:

Website in testfase en app Looptijden.nl

Bron: (MeetMijnTijd.nl, 2012)

Uitleg concept
Na het succes van de app en community Looptijden.nl komt de ontwikkelaar, samen met een zakelijke partner,
met een lokaal initiatief. Renjemee.nl richt zich specifiek op hardlopers in Nijmegen. Zij kunnen looproutes
bekijken en andere hardlopers uitnodigen om samen te lopen. De website is op dit moment in een testfase en
moet nog winnen aan bekendheid (MeetMijnTijd.nl, 2012).

Wat heeft de campagne opgeleverd?
Koen Muilwijk, ontwikkelaar van Looptijden.nl, vertelt dat Renjemee.nl ontwikkeld is om hardlopers in Nijmegen
de mogelijkheid te bieden om samen te lopen. Het platform heeft nog maar weinig gebruikers vertelt Muilwijk. Hij
staat nog steeds achter het idee van een lokaal hardloopplatform maar geeft aan op dit moment geen capaciteit
te hebben om het te laten slagen. De mechanismen gamification en incentives missen nog in het huidige concept.
Mogelijk dat in de toekomst gekozen wordt voor een andere doelgroep. Je hebt veel individuele lopers en veel
mensen die lid zijn van een loopgroep, Renjemee.nl richt zich op de groep ertussen die een loopmaatje zoekt. Dit
is in een hele kleine groep en een dergelijk concept gaat pas werken als er veel mensen deelnemen. In de
toekomst behoort een focus op de individuele lopers in Nijmegen tot de mogelijkheden (Muilwijk, 2012).

48

Pluspunten


Personal data: Registreert persoonlijke hardloopprestatie en maakt ongeorganiseerde sport meetbaar.



Social sharing: Delen van de sportprestatie via sociale media en laat hardlopers elkaar uitnodigen om
samen te lopen. Kan mogelijk een relevante loopcommunity creëren in Nijmegen.



Heeft mogelijk een structureel effect op de sportparticipatie.

Minpunten


Gamification: Biedt nog geen functionaliteiten die een spel- of competitie-element ondersteunen.



Incentives: Biedt nog geen functionaliteiten die de gebruiker belonen of stimuleren.



Momenteel weinig bekendheid onder de doelgroep.

49

Hoe zijn de resultaten gemeten?
Het meten van het aantal gebruikers, in dit geval hardlopers, is mogelijk omdat zij zich in bijna alle gevallen
moeten aanmelden. Alleen bij de case van Adidas is dit niet het geval. De gegevens worden opgeslagen in een
database. Op deze manier krijgt de initiatiefnemer inzicht in het aantal geregistreerde lopers. In alle gevallen,
met uitzondering van de case van Adidas, is het concept gebaseerd op het aantal gelopen kilometers. Deze
worden gemeten door middel van een sensor en ontvanger of met behulp van een app op een smartphone. Deze
informatie kan vervolgens gekoppeld worden aan de geregistreerde loper waardoor een compleet beeld ontstaat
van de gebruiker.
Het bereik van digitale uitingen kan over het algemeen eenvoudig worden bijgehouden met een
trackingssysteem. Het aantal ‘likes’ van een Facebookpagina is zichtbaar op de pagina zelf. Op het
‘Administratiepanel’ kan de beheerder het aantal bezoekers van een pagina bekijken.
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Conclusie
De campagne ‘Take Mokum’ van Nike geeft gebruikers de mogelijkheid om hun hardlooproutes om te zetten in
graffititekeningen op de kaart van Amsterdam. Door het relevant inzetten van de vier mechanismen; gamification,
personal data, social sharing en incentives, hebben zij in zes weken tijd ruim 9200 hardlopers bereikt. Deze
campagne combineerde online activiteiten met offline activiteiten. Er is een fysiek clubhuis geopend in
Amsterdam en is er een postercampagne opgezet (Boondoggle_Amsterdam, 2011).
De ‘Challenge Men vs. Women’ heeft wereldwijd gezorgd voor 120.000 nieuwe geregistreerde hardlopers.
Gedurende 38 dagen werden mensen uitgedaagd om het op te nemen tegen het andere geslacht. Het doel van
de campagne was om meer vrouwen te laten sporten en uiteindelijk waren er 50.000 vrouwelijke deelnemers. De
vier mechanismen zijn op relevante wijze ingezet om de gebruiker te voorzien in een behoefte naar persoonlijke
data en een leuke uitdaging (Mackinnon, 2011).
‘Ready to Run’ van Adidas wilde mensen prikkelen om hard te lopen door een ontmoeting met een bekende
sporter en mooie prijzen in het vooruitzicht te stellen. De campagne heeft met name content opgeleverd in de
vorm van filmpjes van de ontmoeting met de sporters en de uitreiking van prijs. Er zijn geen cijfers bekend over
het aantal mensen dat door deze campagne in beweging is gekomen. De mensen die in beweging kwamen
maakten geen gebruik van een applicatie of andere meetapparatuur waardoor er geen personal data
gegenereerd werd (Adformatie, 2012).
De bedenkers van Looptijden.nl hebben met ‘Renjemee.nl’ een loopcommunity in Nijmegen voor ogen. Aangezien
de website nog in een testfase is zijn er nog geen resultaten bekend. De mechanismen gamification en incentives
komen op dit moment nog niet in het concept terug maar worden mogelijk later nog toegevoegd
(MeetMijnTijd.nl, 2012).
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• CASESTUDIE ROTTERDAM SPORTSUPPORT •

Hoe kan Rotterdam Sportsupport er met behulp van mobiele actieve sport-apps aan
bijdragen dat de sportparticipatie in Rotterdam stijgt?
Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de Rotterdamse praktijk anno 2012. De theorie van Fogg laat zien op
welke manier apps tot een gedragsverandering kunnen leiden. In dit geval gaat het om een
gedragsverandering met betrekking tot sportparticipatie: van weinig tot niet sporten naar minimaal
twaalf keer per jaar sporten. Ook worden de drijfveren van mensen om te beginnen met sporten
beschreven en geanalyseerd. De criteria waar een concept aan moet voldoen, zoals deze in
voorgaande hoofdstukken naar voren kwamen, worden aan deze casestudie gekoppeld en inzichtelijk
gemaakt. De criteria en de Rotterdamse praktijk komen samen in een creatief concept gericht op het
verhogen van de sportparticipatie. Dit is dan ook de basis van het advies aan Rotterdam Sportsupport.
Op deze manier kan beantwoord worden aan haar doelstelling zoals beschreven in hoofdstuk 2.
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Inleiding
B.J. Fogg begon met het ontwikkelen van mobiele apps in het Persuasive Technology Lab op Stanford University.
Hij heeft zich verdiept in de wijze waarop mobiele apps gedragsverandering kunnen stimuleren en heeft hiervoor
het ‘Fogg Behavior Grid’ en het ‘Fogg Behavior Model’ ontwikkeld (Concept7, 2011). Aan de hand van deze
modellen zal duidelijk worden welke strategie Rotterdam Sportsupport kan inzetten om mensen (vaker) aan het
sporten te krijgen. De strategie bestaat uit de volgende drie elementen: motivation, ability en triggers. De
volgorde waarin ze binnen de strategie aan bod komen is afhankelijk van het type gedragsverandering dat men
voor ogen heeft.
Dit hoofdstuk geeft ook inzicht in de motieven van een bepaalde doelgroep om te sporten. Gezondheid, plezier,
conditie, gezelligheid en het hebben van een uitlaatklep zijn mogelijke motieven om te beginnen met sporten. Het
is leeftijdsafhankelijk welk motief men het belangrijkst vindt.
Daarna volgt een overzicht van alle criteria en aanvullende aandachtspunten voor een stedelijk concept, die op
basis van deskresearch en interviews met experts zijn vastgesteld. Vervolgens wordt het stedelijk concept ‘My
Personal Marathon’ dat op basis van deze criteria ontwikkeld is beschreven. Tot slot wordt uiteengezet welke rol
er voor Rotterdam Sportsupport is weggelegd en hoe verenigingen bij het concept kunnen worden betrokken.
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Hoe kan een mobiele applicatie een gedragsverandering stimuleren?
B.J. Fogg begon met het ontwikkelen van mobiele apps in het Persuasive Technology Lab op Stanford University.
Dit deed hij nog voordat er telefoons waren die deze applicaties ondersteunde. Fogg zag en ziet mobiele
telefoons als een krachtig middel om gedragsveranderingen te stimuleren. Het gebruik van de mobiele telefoon is
onderdeel van onze dagelijkse routine geworden en een smartphone kan ons op ieder gewenst moment van
triggers

voorzien

(Concept7,

2011).

Fogg

heeft

zich

verdiept

in

de

wijze

waarop

mobiele

apps

gedragsverandering kunnen stimuleren en heeft hiervoor het ‘Fogg Behavior Grid’ en het ‘Fogg Behavior Model’
ontwikkeld.

Fogg Behavior Grid
‘Fogg Behavior Grid’ beschrijft vijftien manieren om gedrag te veranderen. Op de verticale as staat aangeven of
het gaat om een eenmalige gedragsverandering, een verandering voor een beperkte periode of dat de
verandering blijvend moet zijn. De kleuren op de horizontale as geven aan in hoeverre het gedrag nieuw of
bekend is, of je wilt dat het toeneemt, afneemt of het helemaal af wilt leren. Ieder doel kent haar eigen
specifieke strategie en aanpak.

Voor uitleg figuur zie tekst.
Figuur 4 Fogg Behavior Grid

Bron: (Fogg, 2010a)
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De gedragsverandering van ‘niet of minder dan twaalf keer per jaar sporten’ naar ‘minimaal twaalf keer per jaar
sporten’ zou onder verschillende velden kunnen vallen. Zo zijn er mensen die wel sporten maar qua frequentie
niet voldoen aan de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek en dus gestimuleerd moeten worden om vaker te sporten
(Purple). Mensen die niet sporten zullen zichzelf nieuw gedrag, namelijk sporten, moeten aanleren. Het sporten
moet minimaal twaalf keer per jaar plaatsvinden om te voldoen aan de RSO en het liefst structureel van aard zijn
(Green).

Green Path
Er is gekozen om het concept onder andere te richten op mensen die helemaal niet sporten en dit niet eerder
hebben gedaan, omdat hier grote winst valt te behalen. Bovendien is sporten mogelijk nog nooit zo
laagdrempelig geweest als nu met behulp van allerlei mobiele actieve sport-apps die zich aanpassen aan het
niveau van de sporter. Deze verandering valt onder de categorie (Green) omdat het gedrag (sporten) nieuw is
voor de doelgroep. Om te voldoen aan de twaalf keer per jaar-eis in de RSO zou gekozen kunnen worden voor de
categorie (Span) in bovenstaande tabel. Deze heeft echter op lange termijn geen blijvende gedragsverandering
tot gevolg. Tijdelijk zou de sportdeelname kunnen stijgen maar dit is dan niet structureel. Omdat het voor
Rotterdam Sportsupport belangrijk is om het probleem structureel aan te pakken is gekozen voor categorie
(Path).
Iedere combinatie, dus ook de Green Path, kent volgens Fogg een eigen strategie en aanpak. Aangezien het
gedrag nieuw is hebben mensen nauwelijks mogelijkheden om te presteren. Bijvoorbeeld in het geval van actief
sporten zou het kunnen dat ze de regels van een sport niet kennen, dat ze de juiste materialen niet hebben, geen
conditie hebben of niet weten welk sportaanbod er in de omgeving is. Ook kan angst een rol spelen omdat
mensen niet weten welke consequenties het nieuwe gedrag heeft. Bijvoorbeeld in het geval van actief sporten
zouden mensen zich kunnen schamen voor hun lichaam, bang zijn voor blessures of bang voor afwijzing door
anderen. De strategie en aanpak van de Green Path lijkt volgens Fogg sterk op de Blue Path aangezien nieuw
gedrag al snel vertrouwd voelt.

Fogg Behavior Model
De twee problemen waar men zich bij nieuw gedrag op lange termijn op moet richten zijn low
ability/onvoldoende mogelijkheden en fear/angst. Om te zien hoe deze elementen beïnvloed kunnen worden,
kijken we naar het ‘Fogg Behavior Model’.
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Voor uitleg figuur zie tekst.
Figuur 5 Fogg Behavior Model

Bron: (Fogg, 2010a)
Het model laat zien dat drie elementen van invloed zijn op het veranderen van gedrag, namelijk:


Motivation (motivatie)



Ability (mogelijkheid)



Trigger (stimulans)

Wanneer deze elementen samenkomen, zijn mensen in staat om hun gedrag te veranderen. Mensen die niet vaak
aan sport doen, kampen vaak met een gebrek aan motivatie, zij bevinden zich rechtsonder in het ‘Behavior
Model’. Om deze mensen toch in beweging te krijgen zou men volgens het Behavior Model van Fogg:


De mogelijkheden moeten vergroten door bepaalde drempels te verlagen. Zo kun je mensen in de
gelegenheid stellen door te zorgen dat iets minder tijd en/of geld kost of dat iets grote lichamelijke en/of
mentale voordelen heeft. Ook speelt zowel sociale acceptatie van bepaald gedrag een rol als de mate
waarin het gedrag in strijd is met huidige routines en gewoonten;
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Het aantal triggers gericht moeten opvoeren zoals bijvoorbeeld faciliteren, inspireren en het geven van
signalen;



Ze moeten motiveren door in te spelen op plezier, hoop en/of sociale acceptatie. Ook pijn, angst en
afwijzing zijn sterkte motivaties voor gedragsveranderingen maar in de context van apps minder
geschikt. Voor een structurele gedragsverandering is het belangrijk dat mensen een positieve associatie
krijgen met sport.

Als je deze drie elementen afzet tegen de functionaliteiten van actieve sport-apps kun je tot de conclusie komen
dat mobiele applicaties uiterst geschikt zijn voor het stimuleren van een gedragsverandering.
De drie elementen kunnen door de volgende functionaliteiten van actieve sport-apps worden ingevuld:


Motivation (personal data, social sharing, incentives, gamification);



Ability (telefoon altijd binnen handbereik, laagdrempelige sport als wandelen of hardlopen, overzichtelijk
trainingsschema, gedragsverandering in kleine stapjes, trainingsschema op maat, geen extra attributen,
geen extra kosten);



Trigger: (pushberichten, trainingsschema in agenda plaatsen, e-mailherinnering, sms).

Een trigger werkt het beste als iemand gemotiveerd is en in staat is om het gewenste gedrag uit te voeren. Ook
is het volgens Fogg aan te raden de trigger te koppelen aan een bestaande gewoonte (Fogg, 2012).
De psychologie leert ons dat je een doel zoals wekelijks sporten het beste kunt bereiken als je het overzichtelijk
maakt in kleine stappen. Volgens Fogg kunnen mobiele apps mensen helpen door ze in kleine stapjes te
begeleiden. Fogg legt uit dat apps die proberen om je te veel in één keer laten doen niet zullen werken, je moet
een trainingsschema langzaam opbouwen. Om een app aantrekkelijk te houden moet je de gebruiker niet vragen
om grote hoeveelheden data in te vullen, hoe meer handelingen hoe groter de kans dat mensen afhaken
(Concept7, 2011).
Het overtuigen van mensen om zichzelf nieuw gedrag aan te leren bestaat met name uit het informeren van de
doelgroep. Vervolgens moet de doelgroep zelf twee actieve handelingen verrichten. Allereerst moeten mensen
een eerste stap in de goede richting zetten. In het geval van deze case gaat het hierbij om het downloaden van
een actieve sport-app. De tweede fase is complexer want hier moeten mensen overtuigd worden om de applicatie
regelmatig en actief te gebruiken. Deze fase vraagt meer van mensen dan het eenmalig downloaden van een
applicatie (Fogg, 2012).

Purple Path
Mensen die al aan sport doen maar nog niet voldoen aan de richtlijn van twaalf keer sporten per jaar, kunnen
worden gestimuleerd het gedrag (sporten) te laten toenemen. Het structureel verhogen van het aantal keer
sporten valt onder ‘Purple Path’. Het gaat in deze categorie om het uitbouwen van bestaand en gewenst gedrag,
in dit geval sporten.
Ook ‘Purple Path’ gaat uit van de drie elementen: motivation, ability en triggers. Aangezien mensen het gewenste
gedrag al uitvoeren zijn de aspecten motivatie en de mogelijkheden tot op zekere hoogte aanwezig. Het is in dit
geval belangrijk om te beginnen met het creëren en uitbouwen van gerichte en effectieve triggers. Er is een grote
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diversiteit aan triggers. Het zijn alle uitingen, voorwerpen en boodschappen die vertellen dat bepaald gedrag
(sporten) nu moet worden uitgevoerd. Als de triggers zijn opgevoerd en het gewenste resultaat is niet bereikt,
kan men zich richten op het verbeteren van de mogelijkheden. Zo kun je mensen in de gelegenheid stellen door
te zorgen dat iets minder tijd en/of geld kost of dat iets grote lichamelijke en/of mentale voordelen heeft. Tot slot
zou ook de motivatie kunnen worden aangepakt door in te spelen op plezier, hoop en/of sociale acceptatie (Fogg,
2010b).
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Wat zijn belangrijke motieven om te beginnen met sporten?
Volgens (Deelen, 2011) zijn er drie factoren die van invloed zijn op de motieven voor sportparticipatie onder
jongeren. Dit zijn persoonlijke kenmerken, sociale en fysieke omgevingsinvloeden en psychologische kenmerken.
Onder persoonlijke kenmerken vallen ook geslacht, opleiding, leeftijd en fase van sportontwikkeling. Bij sociale
omgevingsinvloeden spelen vrienden en familie een grote rol. Maar ook etniciteit, religie en cultuur hebben
invloed. Fysieke omgevingsinvloeden grijpen terug op afstand en bereikbaarheid. Onder psychologische
kenmerken vallen de verschillende vormen van motivatie en het vormen van een sociale identiteit (Deelen, 2011).
Uit onderzoek van (Annet Tiessen-Raaphorst, 2010) blijkt dat jongens meer belang hechten aan aanzien,
spelplezier, spanning en avontuur dan meisjes. Meisjes vinden lichamelijke effecten belangrijker dan jongens.
Jongens zouden eerder voor een teamsport gaan en houden van sporten die complex en competitief van aard
zijn. Ook sporten met regels die doelgericht zijn, doen het goed bij jongens. Meisjes kiezen sneller voor
individuele sporten, sport in kleine groepjes en voor activiteiten die onafhankelijk van aard zijn (Deelen, 2011).
Bovenstaande gegevens zijn gericht op jongeren en kinderen. Ook al richt deze scriptie zich niet specifiek op deze
doelgroep, toch kan het interessante inzichten of aanknopingspunten opleveren.
In onderstaande tabel staat per leeftijdscategorie aangegeven wat de meest genoemde motieven zijn om te
sporten. Tot 17 jaar is het hebben van plezier het belangrijkste motief om te sporten. Vanaf 18 jaar weegt het
gezondheidsaspect het zwaarst. Op de tweede plaats volgen respectievelijk conditie en plezier.

Tabel 11 Motieven om te sporten per leeftijdscategorie
Leeftijd

Motief 1

Motief 2

Motief 3

6-11 jaar

Plezier (74%)

Gezondheid (68%)

Uitlaatklep (48%)

12-17 jaar

Plezier (77%)

Gezondheid (68%)

Gezelligheid (62%)

18-24 jaar

Gezondheid (84%)

Conditie (72%)

Plezier (55%)

25-34 jaar

Gezondheid (80%)

Conditie (61%)

Plezier (59%)

35-44 jaar

Gezondheid (81%)

Plezier (59%)

Conditie (58%)

45-54 jaar

Gezondheid (81%)

Plezier (61%)

Conditie (59%)

55-64 jaar

Gezondheid (86%)

Plezier (58%)

Conditie (55%)

65-74 jaar

Gezondheid (81%)

Plezier (66%)

Conditie (46%)

75 jaar en ouder

Gezondheid (79%)

Plezier (76%)

Gezelligheid (66%)

Legenda
Motief: Gezondheid
Motief: Plezier
Motief: Conditie
Motief: Gezelligheid
Motief: Uitlaatklep
Bron: (Remko van den Dool, 2008)
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Etniciteit, religie en cultuur
Volgens (Krouwel, 2001) speelt cultuur een belangrijke rol als het gaat om sportparticipatie. De meeste mensen
sporten in eerste instantie vanwege het sociale aspect en het ontmoeten van gelijkgezinden. Uit het onderzoek
van (Krouwel, 2001) blijkt dat er verschillen bestaan in intrinsieke motivatie tussen etnische groepen. Autochtone
Nederlanders, Surinamers en Antillianen zoeken in de sport ontmoeting en gezelligheid en zijn hierdoor meer
gemotiveerd om met anderen te sporten. Marokkanen en Turken zoeken in de sport bevestiging voor de eigen
culturele identiteit en sporten hierdoor liever met mensen binnen de eigen kring. Dit blijkt uit onderzoek dat
gedaan is onder volwassenen (Krouwel, 2001).
Uit onderzoek van (Annet Tiessen-Raaphorst, 2010) onder jongeren blijkt dat niet-westerse jongeren sociaal
contact bij het sporten minder belangrijk vinden en meer bezig zijn met de lichamelijke effecten van sport.

Vormen van motivatie
Zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie zijn van invloed op de sportparticipatie (Ryan & Deci, 2000). Veel
psychologisch onderzoek op gebied van motivatie en persoonlijkheid is gebaseerd op de ‘Self-determination
Theory’ (SDT) van (Ryan & Deci, 2000). De theorie gaat uit van de innerlijke bronnen van mensen op het gebied
van persoonlijke ontwikkeling en zelfregulering. De mate waarin iemand gemotiveerd is om te sporten heeft
gevolgen voor de manier waarop je mensen kunt aanzetten tot sportdeelname.
Zelfs als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, moeten zij aangemoedigd worden om te zorgen dat de motivatie
blijvend van grote invloed is. Zonder aanmoediging zou het kunnen dat de intrinsieke motivatie afneemt en men
minder gaat sporten. De sociale omgeving is hierin belangrijk en kan intrinsieke motivatie stimuleren of juist
tegenhouden door het aanmoedigen of belemmeren van psychologische behoeften. Extrinsieke motivatie ontstaat
door sociale druk om bepaalde activiteiten te doen die eigenlijk niet interessant zijn, maar wel voor nieuwe
verantwoordelijkheden zorgen. Dit geldt voor mensen die niet van sporten houden maar het om bijvoorbeeld
gezondheidsredenen toch doen. Intrinsieke motivatie heeft betrekking op het doen van activiteiten die ook zonder
nieuwe verantwoordelijkheden al genoeg voldoening brengen (Ryan & Deci, 2000). Dit geldt voor mensen die
sporten leuk vinden en het om die reden doen, het gegeven dat sport ook gezond is speelt voor hen geen directe
rol.
In 1995 is de ‘Sport Motivation Scale’ (SMS) ontwikkeld door (Pelletier, 1995) om de motivatie voor sport te
meten. Motivatie is volgens Pelletier bepalend voor de sportparticipatie. De bijbehorende vragenlijst is afgelopen
jaren doorontwikkeld door (Mallett, 2007) en de SMS-28 bestaat inmiddels uit 28 vragen. Volgens Mallett is het
belangrijk te weten welke vorm van intrinsieke of extrinsieke motivatie de sporter heeft. Dit is namelijk bepalend
voor de sportparticipatie.
Door het invullen van de SMS-28 kan men afleiden op welke type motivatie iemand het hoogst scoort. De SMS-28
maakt onderscheid tussen zeven schalen, namelijk:


A-motivatie:
Niet gemotiveerd om te sporten.



Extrinsieke motivatie:
Externe sturing zorgt ervoor dat iemand zich van buitenaf gedwongen voelt om te sporten.
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Extrinsieke motivatie:
Introjectieve sturing zorgt ervoor dat iemand zich van binnenuit gedwongen voelt om te sporten.



Extrinsieke motivatie:
Identificatie zorgt ervoor dat iemand overtuigd is van het persoonlijk belang van sporten.



Intrinsieke motivatie:
Voor stimulatie.



Intrinsieke motivatie:
Voor prestatie.



Intrinsieke motivatie:
Om te weten.

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op (Burken, 2004) en (Mallett, 2007).
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Aan welke criteria moet een stedelijk concept om sportparticipatie te verhogen voldoen?
Deskresearch naar sportparticipatie, actieve sport-apps, voorbeeldcases en de theorie van Fogg heeft geleid tot
een aantal criteria waaraan een stedelijk concept moet voldoen. Interviews met experts Koen Muilwijk
(Looptijden.nl) en Marije de Gruijter (Atletiekunie) hebben ook nog enkele criteria opgeleverd. Daarnaast zijn er
nog aanvullende aandachtspunten geformuleerd die richting kunnen geven aan een dergelijk concept, maar niet
essentieel zijn voor het slagen ervan. Ook zijn er een meerdere criteria geformuleerd met betrekking tot de
wensen van Rotterdam Sportsupport. Er is voor gekozen om de bronnen waarop criteria gebaseerd zijn niet weer
te geven in onderstaande lijst, dit bevordert de leesbaarheid en de praktische bruikbaarheid. Alle criteria komen
in deze scriptie uitgebreid aan bod. Daar vindt men ook verwijzingen naar de geraadpleegde bronnen.

Criteria op basis van de wensen Rotterdam Sportsupport
Concept heeft stedelijk karakter
Inspelen op/gebruik maken van bestaande app
Koppeling maken met verenigingen/doorstroom stimuleren
Wekt een positieve associatie met sport in verband met beoogde structurele gedragsverandering
Samenwerking met partner op het gebied van apps/sportmerk

Criteria op basis van deskresearch naar sportparticipatie
Gericht op volwassenen (18 t/m 34 jaar)
Gericht op motief: gezondheid
Gericht op hardlopen (top 3 van populaire sporten)
Gericht op minimaal twaalf keer per jaar sporten

Criteria op basis van deskresearch naar actieve sport-apps
Gericht op gratis app(s)
Gericht op Android en iOS (grootste marktaandeel)
Concept bevat personal data
Concept bevat gamification
Concept bevat social sharing
Concept bevat incentives

Criteria op basis van theorie Fogg
Begeleidt mensen in kleine, overzichtelijke stappen naar het uiteindelijke doel
Gebruiker hoeft geen grote hoeveelheid aan data in te vullen

Criteria op basis van interview Koen Muilwijk (Looptijden.nl)
Samenwerking met partner met groot bereik onder de doelgroep of hoog budget
Concept daagt deelnemers uit

Criteria op basis van interview Marije de Gruijter (Atletiekunie)
Stimuleert deelnemers om veilig en verantwoord te sporten
Hierna volgen de aanvullende aandachtspunten die richting kunnen geven aan een dergelijk concept, maar niet
essentieel zijn voor het slagen van ervan.
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Aanvullende aandachtspunten op basis van deskresearch naar sportparticipatie
Gericht op niet-westerse vrouwen
Gericht op conditie en/of plezier
Gericht op deelgemeenten IJsselmonde, Charlois, Feijenoord, Delfshaven en/of Pernis

Aanvullend aandachtspunt op basis van deskresearch naar actieve sport-apps
Gericht op populaire Runkeeper, Endomondo, (I)MapMyRun of Looptijden.nl

Aanvullend aandachtspunt op basis van deskresearch naar voorbeeldcases
Verbindt mensen on- en offline

Aanvullend aandachtspunt op basis van interview Koen Muilwijk
Concept is fysiek zichtbaar in de stad
Koen Muilwijk, oprichter van Looptijden.nl, vertelt over de criteria waaraan een stedelijk concept volgens hem
moet voldoen. Muilwijk vindt het belangrijk dat er wordt samengewerkt met een partij die een groot bereik heeft
onder de gekozen doelgroep. Als er nog geen groot bereik is dan zal er een relatief hoog (communicatie)budget
tegenover moeten staan om een concept van de grond te krijgen. De doelgroep moet tenslotte weten wat het
concept inhoudt. Dit kan men op stedelijk niveau voor elkaar krijgen door bijvoorbeeld lokaal te flyeren.
Daarnaast vindt hij dat je moet aansluiten op een sport die lokaal al beoefend wordt. Het feit dat er al veel
mensen hardlopen in de stad motiveert anderen om dit ook te gaan doen. Het concept moet wat toevoegen voor
de deelnemers en moet mensen vooral uitdagen (Muilwijk, 2012).
Het uitzetten van vaste looproutes in de stad stuit nogal eens op problemen, dit moet altijd in overleg met de
gemeente in verband met lokale regelgeving. Daarnaast moet de route die men kiest veilig en verlicht zijn. Een
route die te lang (10km) is schrikt mensen af, te kort (1km) is weinig uitdagend. Een route die beginnende
hardlopers moet uitdagen zal ongeveer vijf kilometer zijn. Fysieke zichtbaarheid van het concept in de stad voegt
wat toe omdat je dan ook mensen bereikt die deze route toch al liepen (Muilwijk, 2012).
Marije de Gruijter van de Atletiekunie geeft aan dat deelnemers gestimuleerd moeten worden om veilig en
verantwoord te sporten. De Atletiekunie ondersteunt mensen door het aanbieden van verantwoorde
trainingsschema’s, advies over veilige routes, voorkomen van blessures en advies door fysiotherapeuten (Gruijter,
2012).
Het streven is zoveel mogelijk criteria terug te laten komen in een concept. Er kan van enkele criteria worden
afgeweken als het concept desondanks voldoende potentie heeft, dit kan bijvoorbeeld door het verwerken van
één of meerdere aanvullende aandachtspunten.
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• CONCLUSIE •

Wat zijn de meest opvallende conclusies van dit onderzoek?
Dit hoofdstuk beschrijft de meest opvallende conclusies van dit onderzoek en geeft antwoord op
de hoofdvraag. In de discussie worden enkele zaken behandeld die van belang zijn voor verder
onderzoek.
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Conclusie
Door middel van deskresearch naar sportparticipatie, actieve sport-apps, voorbeeldcases en interviews gericht op
een stedelijk concept is het mogelijk gebleken om de hoofdvraag te beantwoorden. De hoofdvraag van deze
scriptie luidt als volgt:

Is het mogelijk de sportparticipatie op stedelijk niveau te beïnvloeden met behulp
van mobiele actieve sport-apps?
Ik kom tot de conclusie dat deze vraag bevestigend beantwoord kan worden. Hiervoor was het nodig om een
concept te ontwikkelen dat stedelijke doelstellingen op het gebied van sportparticipatie koppelt aan
mechanismen, zoals personal data; gamification; social sharing en incentives, met betrekking tot actieve sportapps. Echter, er zijn een aantal criteria waaraan dit concept moet voldoen (zie hoofdstuk 5) om van invloed te
zijn op de sportparticipatie. De geïnterviewde experts konden zich volledig vinden in de criteria die voortvloeiden
uit mijn deskresearch (zie hoofdstuk 2, 3 en 4). Beiden hadden echter nog wel aanvullingen die opgenomen zijn
in de uiteindelijke lijst; zoals het stimuleren van veilig en verantwoord sporten. Daarnaast zijn er aanvullende
aandachtspunten geformuleerd op basis van deskresearch en interviews (zie hoofdstuk 5). Deze aanvullende
aandachtspunten kunnen richting geven aan het hierboven beschreven concept, maar zijn niet essentieel voor de
uitvoering hiervan. Bij aanvullende aandachtspunten valt te denken aan: fysieke zichtbaarheid van het concept in
stad. Het kan een extra dimensie geven aan een concept maar er zijn ook concepten denkbaar waarbij dit niet
noodzakelijk is.
Het feit dat er relatief weinig succesvolle voorbeeldcases zijn (zie hoofdstuk 4), biedt kansen voor Rotterdam
Sportsupport om zich te onderscheiden door een concept rondom actieve sport-apps op stedelijk niveau te
lanceren. De campagnes Take Mokum en Challenge Men vs. Women van Nike zijn succesvolle voorbeeldcases en
zijn uitgelicht in hoofdstuk 4. Ook zijn er kansen door de nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van
actieve sport-apps (zie hoofdstuk 3). Mij spreekt vooral de trend van gezondheidsapps aan; dit zijn apps die
mensen helpen bij een gezond voedings-, beweeg- en leefpatroon. Ook de sensoren die komende jaren mogelijk
aan de smartphone worden toegevoegd, bijvoorbeeld een hartslagmeter en thermometer, bieden kansen voor
nieuw te ontwikkelen gezondheidsapps in combinatie met concepten gericht op sportparticipatie.

Toegevoegde waarde van deze scriptie
In mijn professionele opinie is de toegevoegde waarde van deze scriptie nadrukkelijk de verkenning van de markt
van mobiele actieve sport-apps anno 2012. Het overzichtsschema mobiele actieve sport-apps (hoofdstuk 3,
pagina 31) maakt de relevante informatie toegankelijk en vergelijkbaar. Namelijk elke partij die wat met sportapps wil doen, kan het schema raadplegen om zo inzicht te krijgen in de eigen positie op de markt en de positie
van concurrenten. Dit punt kwam onder andere naar voren tijdens het interview met Koen Muilwijk van
Looptijden.nl (Muilwijk, 2012). Daarnaast is de lijst met criteria voor stedelijke concepten een praktisch
hulpmiddel voor gemeenten die de sportparticipatie door middel van een concept rondom sport-apps willen
verhogen. Op basis van deze lijst kunnen zij direct starten met het creatieve proces dat nodig is om een
aantrekkelijk concept te ontwikkelen. Zij kunnen de onderzoeks- en analysefase in dit geval overslaan.

73

Discussie
De meest recente studie naar sportparticipatie in Rotterdam dateert uit 2009. Om verschuivingen en verschillen
(trends) te ontdekken is het van belang dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. De mogelijkheden van actieve sportapps met betrekking tot sportparticipatie worden bepaald door de technische specificaties van smartphones. In
een jaar tijd kan er zodanig veel veranderen op technisch gebied dat dit de minimale frequentie zou moeten zijn.
Jaarlijks onderzoek geeft alle organisaties die zich bezighouden met sport in Rotterdam een duidelijk beeld van de
huidige situatie en de verschillen ten opzichte van de voorgaande jaren. De mogelijke effecten van interventies,
zoals een concept rondom actieve sport-apps, kunnen op die manier beter worden aangetoond.
Het concept ‘My Personal Marathon’ is het resultaat van een creatief proces op basis van de opgestelde criteria
(zie hoofdstuk 5). In mijn visie als CDM’er ligt het voor de hand dit concept voor te leggen aan de doelgroep om
te testen of het daadwerkelijk aansluit en voorziet in een behoefte. De doelgroep, volwassenen van 18 tot 34 jaar
die minder dan twaalf keer per jaar sporten, kan op deze manier feedback geven op het concept.
Door dit onderzoek heb ik geleerd om inhoud te geven aan het innovatieproces gericht op het aanpakken van een
maatschappelijk probleem, namelijk een lage sportparticipatie op stedelijk niveau. Dit is in mijn ogen waar CDM
voor staat.
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Bijlage 1 Begrippenlijst
Ability
De mogelijkheid om gewenst gedrag uit te voeren. In het geval van sport kan men denken aan kosten,
hulpmiddelen, kennis van regels en fysieke gesteldheid.

Actieve sport-apps
Het gaat hierbij om native apps die met behulp van een stopwatch-functie en de in de smartphone aanwezige
sensoren de actieve sportprestaties meten en vastleggen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan apps als:
RunKeeper, Endomondo en MapMyRun. De termen sport-apps, actieve sport-apps, mobiele actieve sport-apps en
sport gerelateerde apps worden door elkaar gebruikt en zijn te herleiden naar bovenstaande definitie.

Android
Android is ontwikkeld door Google en is een open source besturingssysteem dat iedere fabrikant gratis kan
gebruiken (Ittersum, 2011).

Apps
App is een afkorting voor applicatie en door een app te installeren kan een mobiel apparaat taken uitvoeren die
het daarvoor niet kon. De term wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in combinatie met mobiele telefonie,
maar is daartoe niet beperkt.’ (Ittersum, 2011). Deze scriptie richt zich uitsluitend op mobiele applicaties. De
termen apps, mobiele apps en applicaties worden in deze scriptie door elkaar gebruikt en zijn te herleiden naar
de definitie van Ittersum.

Besturingssystemen
Besturingssystemen op mobiele telefoons beschikken over een grafische gebruikersomgeving. Ze zijn te bedienen
met behulp van iconen, widgets en teksten op het scherm (Ittersum, 2011).

Blackberry
Het besturingssysteem Blackberry OS is ontwikkeld voor toestellen van Blackberry en was oorspronkelijk populair
in de zakelijke wereld. Inmiddels heeft Blackberry steeds meer relatief jonge consumenten als klant (Ittersum,
2011).

Gamification
Gamification is het gebruik van spelelementen en/of -attributen om spelgerelateerd gedrag te creëren in een nietspelgerelateerde context. Het gaat hierbij om de gevoelens en gedragingen die games kunnen oproepen bij de
speler, zoals: betrokkenheid, samenwerking, fanatisme, verslaving, interactie, competitie, leren etc. Het gaat er
bij gamification om dat elementen uit games worden ingezet in ‘gewone’ omgevingen (Gouman, 2011).

Incentives
Een incentive is een (aanvullende) beloning die wordt ingezet om mensen te motiveren gewenst gedrag uit te
voeren (Business_Dictionary, 2012).
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iOS
Het besturingssysteem van Apple dat speciaal ontwikkeld is voor de computers, telefoons en tablets van het merk
(Ittersum, 2011).

Motivation
De motivatie om gewenst gedrag uit te voeren. In het geval van sport zijn gezondheid, conditie, plezier,
gezelligheid en het hebben van een uitlaatklep genoemde motieven (Remko van den Dool, 2008).

Native app
Een native app is software die de gebruiker installeert op de mobiele telefoon. Dit type applicatie is speciaal
ontwikkeld voor een bepaald mobiel besturingssysteem. Native apps zijn in staat alle hard- en software van een
mobiele telefoon te benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bewegingssensoren, de camera en GPS (Ittersum,
2011).

Olympisch Plan 2028
Het Olympisch Plan is een ambitieus plan dat een aaneenschakeling van samenhangende deelprojecten bevat
rond acht ambities op gebied van: topsport, breedtesport, sociaal maatschappelijk, welzijn, economie, ruimtelijk,
evenementen en media-aandacht (Sport_&_Zaken, 2012).

Personal Data
‘Personal data’ is data die automatisch of handmatig geregistreerd wordt op basis van de bewegingen,
handelingen en/of prestaties van een individu (Data_Protection_Acts, 2012). Bij mobiele actieve sport-apps
spreekt men bijvoorbeeld over data als afstand, snelheid, tijd, hartslag en verbruikte calorieën. Er zijn nog meer
variabelen denkbaar op basis van bestaande sensoren.

Pushnotificatie
Dat is een melding die in het hoofdscherm van de smartphone wordt getoond en gaat in sommige gevallen
gepaard met een geluidssignaal (Ittersum, 2011).

Rotterdam
Alle deelgemeenten en locaties die vallen onder Gemeente Rotterdam.

Sportparticipatie/sportdeelname
Met sportparticipatie wordt bedoeld het aantal respondenten dat minimaal twaalf keer per jaar sport, gedeeld
door het totale aantal respondenten. Dit is vastgelegd in de ‘Richtlijn Sportdeelname Onderzoek’ (BOS-kompas,
2012).

Sport-apps
Het gaat in deze scriptie om native apps die met behulp van een stopwatch-functie en de in de smartphone
aanwezige sensoren de actieve sportprestaties meten en vastleggen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan apps
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als: RunKeeper, Endomondo en (I)MapMyRun. De termen sport-apps, actieve sport-apps, mobiele actieve sportapps en sport gerelateerde apps worden door elkaar gebruikt en zijn te herleiden naar bovenstaande definitie.

Smartphone
Een mobiele telefoon met veel functionaliteiten van een PC, zoals een agenda, e-mail, internet, tekstverwerker en
dergelijke (Icer, 2012). Bovendien is de telefoon ontworpen om op een gebruiksvriendelijke manier gebruik te
maken van de mogelijkheden van internet.

Social sharing
Het delen van (digitale) informatie met familie en vrienden. Dit is in de praktijk niet beperkt tot sociale media
maar in combinatie met apps zijn sociale media wel heel belangrijk omdat personal data hier eenvoudig kan
worden gedeeld.

Symbian
Besturingssysteem Symbian is een van de meest toegepaste mobiele besturingssystemen op smartphones van
Nokia (JvanEkris, 2004).

Trigger
Een uiting, voorwerp of boodschap die vertelt dat bepaald gedrag (sporten) nu moet worden uitgevoerd (Fogg,
2010b). Triggers die gerelateerd zijn aan apps zijn: pushberichten, herinnering in agenda plaatsen, emailherinnering en sms.

Uitvoeringsprogramma Sport
Het Uitvoeringsprogramma Sport is de uitwerking van de Sportnota Rotterdam 2016, die in februari 2010 door de
Rotterdamse raad is vastgesteld. Hierin zijn de ambities van Gemeente Rotterdam op sportgebied vastgelegd

(Gemeente_Rotterdam, 2011).
Webapps
Een web app is een geavanceerde mobiele website. Deze website maakt gebruik van de mogelijkheden die
HTML5-standaard biedt. De website wordt geopend in de browser, er hoeft dus niks gedownload te worden. Web
apps kunnen in tegenstelling tot native apps geen gebruik maken van alle aanwezige hard- en software op een
smartphone. Een vaak genoemd voordeel van web apps is dat ze werken op alle besturingssystemen (Ittersum,
2011).

Windows Mobile
Windows Mobile is een besturingssysteem dat ontwikkeld is door Microsoft (Ittersum, 2011).
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Bijlage 2 Acroniemenlijst
BOS

Buurt Onderwijs Sport

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CPB

Centraal Plan Bureau

COS

Centrum voor Onderzoek en Statistiek

NISB

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

RSO

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek

RVT 2007

Rotterdammers in hun vrije tijd 2007 (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2008)

RVT

Rotterdammers in hun vrije tijd (Centrum_voor_Onderzoek_en_Statistiek, 2010)

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SGS

Sportdeelname in grote steden (Remco Hoekman, 2008)

UPS

Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014 (Gemeente_Rotterdam, 2011)
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Bijlage 5 Interview Koen Muilwijk (Looptijden.nl)
Toelichting
Dit interview is afgenomen op 23 mei 2012. Delen van het interview zijn in deze scriptie weggelaten in verband
met informatie die mogelijk gevoelig is. De weggelaten delen zijn in het kader van dit onderzoek tevens niet
relevant.

Interview
Hoeveel gebruikers hebben jullie?
Ik heb sowieso 53.000 gebruikers via de iPhone, dan moet het aantal zoals in het schema omschreven wel veel
hoger liggen. Ik denk dat het aantal downloads meer dan 75.000 zal zijn. Dat de app voor 97% in Nederland is
gedownload zal wel kloppen met een paar in België. Dit schema is wel interessant, ik had hier nog nooit naar
gekeken, ik wist niet dat deze gegevens beschikbaar waren. Interessant om te zien hoe de concurrenten het
doen.
Op welke gegevens zou Xyologic zich baseren?
Ik denk dat zij zich baseren op de ranking van een app. Je kunt namelijk wel zien hoe hoog een bepaalde app
staat in een bepaalde categorie. Als ze een bepaalde schatting doen van deze categorie wordt zo vaak
gedownload. Op basis daarvan doen ze een globale schatting. Dat is het enige dat ik kan bedenken. Het zit er bij
de iPhone wel heel ver naast namelijk.
Maar dan zou de onderlinge vergelijking nog wel moeten kloppen.
Ja de onderlinge vergelijking zou best kunnen kloppen.
Dan zouden Runkeeper en Endomondo hoger staan.
Dat is heel moeilijk in te schatten. Android zal wel kloppen, het getal van Looptijden.nl klopt ook gewoon. Het is
nu 15.000 hoger maar ik weet niet wanneer je dit hebt gemeten?
Ongeveer een maand geleden.
Dan zou het heel goed kunnen kloppen.
Dus de cijfers van iOS zullen zij ook wel gissen, als die dus niet publiek beschikbaar zijn.
Ja, MapMyRun verbaast me wel dat die zo hoog staat.
Mij inderdaad ook, daar hoor je niemand over.
Runkeeper en Endomondo verwacht ik natuurlijk wel. Runtastic is best populair momenteel. En verder… 7000
fietsentijden.nl daar zit wel een soort van logica want deze zegt ook 8000. Dat zit dan weer redelijk in de buurt,
qua verhouding klopt het wel. Hardlopen in Nederland kan ik wel controleren, die heb ik vanaf het begin
gemeten. Hardlopen in Nederland zit op 7000, die weet ik zeker.
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Hoe is Looptijden.nl onstaan? Volgens mij waren jullie vrij vroeg in de markt.
Het is denk ik zo’n 3,5 jaar geleden ongeveer. Ik ben zelf IT’er en liep hard. Als hobby dacht ik ga zelf even iets
in elkaar knutselen om grafiekjes bij te houden. Dat was er toen nog niet, er was ook nog geen Runkeeper. Dus
ik dacht ik ga dat gewoon doen. Vooral voor mezelf en op een gegeven moment dacht ik misschien is er nog
iemand die dit zou willen. Dus ik dacht ik maak iets waar je kan inloggen en een account kan aanmaken. Zet het
live en ik zie wel. Misschien 100 gebruikers in een jaar, eerste jaar waren het er 1000 toen was ik al heel blij.
Tweede jaar waren het er 5000 en toen lanceerde ik vrijwel tegelijkertijd de iPhone app omdat een aantal
gebruikers daarom vroegen. De app was er eerst voor iPhone. Ik kon me niet voorstellen dat mensen tijdens het
hardlopen een mobiel gingen meenemen, want als ik ga lopen laat ik alles thuis. Gewoon rust, leegte en
ontspanning. Maar de gebruiker deed een band om z’n arm, oortjes in en gaan. Als de gebruikers het willen wie
ben ik om daar een mening over te hebben, dus ik maak die app. Hij werd goedgekeurd op de zondag voor een
hardloopwedstrijd en vlak voordat ik wegging stuurde ik even een mailtje naar iPhoneclub.nl met daarin: Ik heb
een nieuwe Nederlandstalige hardloop app gemaakt, willen jullie er iets over plaatsen. Dus ik ga hardlopen en
kom thuis en was mijn hele mailbox geëxplodeerd. Van alle nieuwe gebruikers kreeg ik toen nog een mailtje maar
er waren er ineens 1500 in één dag bijgekomen. Dat was 20/30% van het totaal dat er in één dag bij was
gekomen. Toen dacht ik: Oké zo’n app werkt wel goed. Sindsdien veel meer met de apps bezig geweest. Een half
jaar daarna heb ik een Android app uitgebracht. Dat ging ook redelijk goed en sindsdien gaat het steeds beter en
sneller. Toen was ik nog ontwikkelaar bij een klein softwarebureau en dat begon steeds moeilijker te gaan. Op
een gegeven moment liep dat niet meer lekker , toen dacht ik ik ga daar in ieder geval weg. Dan kon ik of een
andere baan zoeken als ontwikkelaar of voor mezelf beginnen. Toen dacht ik dan probeer ik het wel een tijdje,
dat voor mezelf beginnen. Als het mislukt kan ik altijd nog een baan zoeken. En als ik het nu niet probeer dan ga
ik het nooit meer doen. Dat was een jaar geleden, dat was 1 juni. Dat gaat eigenlijk gewoon heel goed. Sinds 1
februari zitten we in dit kantoor. Nu zijn we heel druk bezig om een verdienmodel erachter te bouwen. Het is heel
leuk om 150.000 gebruikers te hebben maar als die een gratis app downloaden.
Want heb je weleens overwogen om een betaalde app te lanceren?
Ik heb met Hardlopen in Nederland zitten experimenteren. Gewoon als test. Met Looptijden.nl wil ik niet zomaar
experimenteren want dan raak je heel veel gebruikers kwijt. Dus toen hebben we gezegd: Hier staan alle
hardloopwedstrijden van Nederland in. De eerste week vooruit mag je gratis bekijken en verder vooruit moet je
1,50 euro betalen. Een heel klein bedrag maar niemand deed dat. Veel mensen gingen klagen dat ze niet wilden
betalen voor iets dat gratis op internet stond. Die data stond ook op DutchRunners.nl. Alleen niet in de vorm van
een app en dat willen mensen wel graag. Maar ze willen er niet voor betalen want dan gaan ze liever naar de
website. Dus daarvoor werkt het niet. Voor looptijden.nl heb ik hardloopschema’s, die kan je op zich gratis
volgen, maar je kan 7,50 euro betalen dan krijg je een Nederlandse audiocoach. Die vertelt welke oefeningen je
kan doen en dat loopt echt als een tierelier. Dat verbaast mezelf ook. Ik was heel bang dat ik daar ook negatieve
reacties op zou krijgen, maar kreeg er geen een. Er zijn vele duizenden schema’s verkocht. Daar zijn mensen wel
bereid om voor te betalen. In de zomer ga ik een pluspakket lanceren. Dan krijg je livetracking zodat vrienden en
familie kunnen volgen waar je loopt. Je mag dan onbeperkt die hardloopschema’s volgen. En familie en vrienden
kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen. Als je het op Facebook zet dan kunnen ze liken of een
comment geven. Dan krijg je via de audiocoach te horen dat je een aanmoediging hebt ontvangen. Dan kan je in
de app kijken van wie je die ontvangen hebt. Je kan wel via de website één van de zes aanmoedigingen
selecteren. Ik heb er zes in laten spreken door een stemacteur. Die kan je wel selecteren en dan worden die
voorgelezen. Ik merk wel dat het ook echt werkt. Op Fietstijden.nl heb ik het al gelanceerd en er zijn een aantal
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gebruikers die nu een test draaien. Mensen moedigen elkaar dus ook echt aan via Facebook. Bij heel veel apps
worden je gegevens automatisch openbaar gezet. Bij looptijden.nl kun je ook je profiel onzichtbaar maken, al dit
soort dingen staan standaard uit. Je mag het aanzetten als je het wilt. Je hoeft het niet te doen, je hoeft geen
Facebook en Twitter koppeling te hebben. Je ziet daarin een duidelijke splitsing. Heel veel mensen vinden het
cool en willen alles delen en heel veel mensen vinden Facebook en Twitter stom. Je moet ook heel eerlijk en
helder naar je gebruikers zijn want die hebben dat ook wel door. Het is niet normaal welke gegevens je soms in
moet vullen voordat je een app kunt gebruiken. Bij Looptijden.nl kun je ervoor kiezen om extra gegevens in te
vullen maar het hoeft niet. In het tevredenheidsonderzoek onder 300 gebruikers hebben we expliciet gevraagd
naar privacy. Heel veel mensen vinden privacy echt belangrijk (ongeveer 85%). Mensen willen controle over de
gegevens die ze delen. Er zijn ook websites daar staat je profiel standaard zichtbaar en dan moet je betalen om
je profiel onzichtbaar te maken. Ik vind het niet respectvol, uiteindelijk moet je je gebruikers wel respecteren. Als
je dat goed doet zien ze dat ook. Dan zijn ze ook meer tevreden. Gebruikers willen gewoon serieus genomen
worden. Ik vind het wel prima om geld te vragen voor extra features. Je moet niet eerst iets afnemen en zeggen
dat mensen het kunnen zien als ze ervoor betalen.
Welke elementen van Looptijden.nl zitten nog in geen enkele andere app?
Nederlandstalige audiocoach, er is geen enkele andere app ter wereld die een Nederlandstalige audiocoach heeft.
Misschien nu Dutchrunners, dat weet ik niet. Bij Looptijden.nl kun je je eigen intervaltraining samenstellen en dat
krijg je dan te horen. De audiocoach reageert op de beweging van de gebruiker. Je kunt precies je eigen schema
invullen en de audiocoach vertelt dat tegen jou. Dat is absoluut uniek. De andere apps gaan geen Nederlandse
audiocoach opnemen. Het is te duur en dan wordt de app te groot, moeten ze teveel data opnemen. Aan de
schema’s zie je dat mensen gewoon bij de hand genomen willen worden. Dat hun vertelt wordt je moet dit doen,
want het is goed voor je. Ook de focus op de Nederlandse hardloopwedstrijden is uniek. Evenementen,
loopgroepen en community enz. Ik probeer vragen binnen een dag te beantwoorden, anders lopen heel veel
gebruikers weg.
Merk je ook echt dat er veel interactie is onderling?
Ja en nee. Er wordt wel regelmatig geblogd en ik zie wel dat gebruikers onderling veel berichtjes uitwisselen.
Maar het is nog niet dat Looptijden een heel groot forum is. Er wordt wel over gesproken maar dat is voor ons
niet altijd te volgen. Bijv. op Facebook. Twitter houd ik goed in de gaten.
Wat is de verhouding tussen de mensen die de app downloaden en die hem daadwerkelijk gebruikt?
50% van de geregistreerde gebruikers registreert minimaal één tijd. 90 tot 95% van de mensen die de app
download registreert zich ook, dat gaat heel makkelijk. Er zijn wel gebruikers die de app twee keer downloaden,
dus ik weet niet of die worden meegeteld.
Was het voor jullie een logische stap om na iOS ook Android te doen?
Ja Android is nu veel populairder dan iPhone. Wordt veel meer gedownload en heeft hogere review cijfers. De
app is ook gewoon veel beter. De apps groeien wel meer naar elkaar toe. Minder native apps en meer
webpagina’s die in je app verweven zitten. Dat doet Facebook ook, die hele app is gewoon een website.
Maar wel met toegang tot de sensoren?
Ja, ja precies. Een webapp zou niet kunnen.
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Zou je dat in de toekomst willen als de mogelijkheden er zijn?
Ja en wellicht dat Facebook daarop aan gaat sturen. Een HTML5 web app.
Is het voor ontwikkelaars ook mogelijk om downloads te kopen? Zoals likes op Facebook en volgers
op Twitter?
Vast wel. Je kan in China alles kopen.
Denk je dat het gebeurt in de wereld van sport-apps?
Het is niet interessant voor hun. Je moet er iets aan hebben.
Het is natuurlijk wel interessant om hoog in de ranking te staan.
Looptijden.nl staat in de AppStore vaak in de top 10. En als je eenmaal in de top 10 staat blijf je in de top 10
staan. Dat is wel de truc dat je in de top 10 moet komen. Bij Android staat die ook in de top 10.
Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om hoog te staan?
Zo’n artikel op iPhoneclub.nl werkt heel goed. Daarmee kwam die zelfs in de top 10 van alle gratis apps die dag.
Dat geeft zo’n boost. Dan moet je die gebruikers gewoon vasthouden, dat is de truc.
Zijn er op gebied van promotie nog dingen waar je aan moet denken?
Zo’n artikel is interessant. Op dit moment schrijft de iPhoneclub er zelf over, hoef ik niet om te vragen. Marketing
schiet er bij ons op dit moment bij in. We hebben wel goede contacten bij Runners world. Er staat elke maand
een grafiek in gebaseerd op onze database. Die infographic wordt elke maand geplaatst. Landelijke bladen
zouden ook interessant zijn.
Hoe zie je de toekomst van looptijden.nl?
Komende zomer een pluspakket met livetracking, onbeperkte hardloopschema’s volgen en met gamification erin.
Dat je een level haalt. Dat moet ook een bepaalde omzet genereren zodat het bedrijf kan groeien. Uiteindelijk
willen we in 2014 één miljoen geregistreerde gebruikers toe. Dat is het doel. Dat geldt dan voor alle platforms;
looptijden, fietstijden en schaatsprestaties. Op dit moment zitten we op 150.000. In februari zaten we op
100.000. Dus er zijn er 50.000 bijgekomen in bijna 3 maanden.
Heeft die groei te maken met het feit dat je aan bekendheid wint of dat er steeds meer mensen zijn
die een smartphone nemen?
Vooral bekendheid. Veel via via en via lijstjes.
Wat houdt Renjemee.nl precies in?
Het idee is van Jelle en het is gebouwd op het looptijdenplatform. Alleen de praktijk is dat het nog niet echt goed
werkt.
Waar zou dat aan kunnen liggen?
Te weinig gebruikers die het gebruiken. Zoiets gaat pas werken als er genoeg mensen op zitten. Een concept
waarbij je een paar vaste rondjes hebt is denk ik wel goed. Dan kun je het clusteren. Nijmegen zitten best veel
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hardlopers dus het had kunnen werken, het is een loopstad. Renjemee.nl wordt ook niet gepromoot vanuit
looptijden.nl, heb het wel een keer genoemd in de nieuwsbrief maar verder niet. Bedrijven zijn ook nog zo happig
op dit soort ideeën, terwijl het interessant kan zijn om de lokale loper te binden aan jouw hardloopwinkel. In het
vondelpark hebben ze het vanuit Nike wel goed gedaan. Een vaste groep die dat op vrijdag doet, vaste route en
een vast tijdstip. Vanuit de Nike winkel wordt dat dan gestart. Nike promoot dat of organiseert dat.
Verwijst naar concept rondje Goffertpark in Nijmegen. Er zijn in Nederland drie van die routes uitgezet. In
Hoofddorp was ik er eentje tegen gekomen.
Wat is het precies?
My Laps, van de tijdregistratie, die hebben dan een paar routes in Nederland met vaste chips. Met een
mattenregistratiesysteem, dan kun je een chip van hun kopen. Dan loop je de route en de weet je je tijd. Nu
loopt iedereen met z’n telefoon dus dat verliest ook in waarde. Het kan wel leuk zijn mensen een bepaalde route
te laten lopen. In Amsterdam heb je dat om de Sloterplas bij Osdorp, daar is een rondje van precies 5 kilometer
uitgezet. Met strepen op de grond is het aantal kilometer aangegeven. Dan heb je een doel.
Ondermijnt dat niet de voordelen van een app? Dat het minder flexibel is bijvoorbeeld.
Het zorgt wel voor verwarring. Mensen geloven een app terwijl de GPS die erin zit is helemaal niet goed. Die
afstandmeter is gewoon niet goed. Als mensen dan een wedstrijdlopen dan staat er een kilometer paaltje, dan
loopt de app niet altijd gelijk. Mensen gaan dan twijfelen aan de paaltjes terwijl de fout door de GPS in de
telefoon komt. Dat kan wel tot verwarring leiden. Lokale initiatieven zijn opzich wel interessant. Het economische
model kan lastig zijn. Je moet echt een lokale speler hebben die daar belang bij heeft. Een lokale sportgroep,
loopschool, bedrijfsbegeleiding. Die willen een platform neerzetten in Zwolle en omgeving en ook samenwerken
met de evenementen die daar zijn. Die verwerken Looptijden.nl in hun huisstijl. Dan willen ze bijvoorbeeld ook de
deelnemers van evenementen een schema aanbieden vanuit Looptijden.nl dan, zodat ze kunnen toe trainen naar
een bepaald evenement. Zo willen hardlopen in de regio Zwolle promoten. Dat kan heel leuk zijn als je het goed
doet.
Maar naast het lopen heeft het ook redelijk wat zichtbaarheid opgeleverd. In zoverre dat mensen
de graffititekeningen online gingen delen met vrienden. En het feit dat het heel erg op één stad
gericht is zijn wel leuke elementen. Uitleg concept Nike Men vs. Women. Dit concept was
wereldwijd, dus het is lastig te zeggen wat het concept in Nederland precies gedaan heeft.
Een combinatie van zulke dingen kun je lokaal heel goed inzetten.
Ik zie wel heel veel kansen maar denk dat de opstart sowieso moeilijk zal zijn. Dit soort concepten
worden pas leuk als er meerdere mensen meedoen. Wat bij Nike Take Mokum wel heel grappig was
is dat ze een clubhuis hadden gecreëerd. Daar was dus ook een fysieke locatie waar mensen elkaar
konden ontmoeten. Een soort clubgevoel voor ongebonden hardlopers.
Als ik naar Renjemee kijk, dat zit eigenlijk tussen twee werelden in. Enerzijds de echt individuele loper en de
lopers in loopgroepen. Daar zit natuurlijk een grijs gebied tussen. De meeste mensen vallen onder één van de
uitersten, in het midden zit niet zoveel. Renjemee richt zich op de groep daartussen maar dat zijn er te weinig.
De vraag is of de groep groot genoeg is om je op te richten. Richten op de individuele loper is veel makkelijker.
Wat had je zelf voor Rotterdam voor ideeën?
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Er zijn bepaalde elementen die ik interessant vind. Bijvoorbeeld: Fysiek clubhuis. Je hebt in
Rotterdam 300 sportverenigingen waarvan veel clubs bereid zijn hun sportaanbod uit te breiden.
Dat zou voor Rotterdam Sportsupport ook heel interessant zijn als je de link met verenigingen weet
te leggen. Mensen hoeven niet gelijk georganiseerd te gaan sporten maar dat er een soort
community ontstaat. Een vaste route zou interessant kunnen zijn voor de zichtbaarheid en zou je
ook fysiek kunnen markeren.
Bij Renjemee liepen we er tegenaan dat je dan met de gemeente te maken krijgt. Je mag gewoon geen routes
uitzetten. Dan moet je dus samenwerken met de gemeente. Je moet een goede route hebben die:


Veilig is



Verlicht



Niet te lang (10km), niet te kort (1km) dus kom je rond de 5 km.

Mensen halen de motivatie vaak uit een app. De waarde die wij vanuit looptijden bieden is niet het meten van
een tijd, het is gewoon motivatie. Wij zorgen dat je gemotiveerder loopt. Dat is bij zoiets ook nodig om het
levend te houden. Het rondje moet echt iets toevoegen anders kun je net zo goed een ander rondje lopen.
Uitleg Adidas Ready to Run. Niet structureel, korte termijn beloning maar levert wel leuke content
op.
Dat zijn wel hele korte campagnes. Het is wel goed om iets te doen wat een tijdje loopt en dan stopt.
We zijn toch meer op zoek naar een structurele aanpak. Laten checken Renjemee
Ja het klopt wel. Gamification en Incentives zijn wel leuk maar het zit er gewoon nog niet in.
De combinatie van vier mechanismen vergroot de kans op succes. Toch kan focus op één
mechanisme en dat heel goed neerzetten ook relevantie opleveren. Denk dat bij een korte
campagne meerdere mechanismen moeten terugkomen.
Dan moet je wel met een groot bereik beginnen anders gaat het niet lukken. Of met heel veel budget, dan koop
je dat bereik. Zombies Run is helemaal niet zo populair als ik dacht. Hij kost 6 euro, dat is best veel.
Ik heb het idee dat mensen die ermee lopen er heel enthousiast over zijn.
Ze gebruiken hem één keer en dan gooien ze hem weg. Uiteindelijk heb je niks aan die app, het voeg niks toe.
Het richt zich wel heel erg op gamification. Gericht op funfactor. Maar de cijfers vallen tegen. Ik
vraag me ook af hoeveel volwassenen daarnaar op zoek zijn.
De app zou gebouwd zijn op het platform van Runkeeper, dezelfde techniek.
Dat is ook nog wel interessant om te weten welke partijen achter welke apps zitten.
De apps van MapMy horen allemaal bij elkaar. Behalve Map My Outfront, denk ik. Verder zijn het redelijk losse
spelers in de markt.
Hebben jullie ook weleens overwogen om je specifiek op bepaalde doelgroepen te richten?
Stagiair Dennis is daar voorstander van, ik iets minder. Het kan zeker interessant zijn. We richten ons wel al veel
meer op de beginnende hardloper omdat daar meer geld zit omdat die schema’s willen kopen. Dus die
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verschuiving is er zeker. Maar bijvoorbeeld specifiek op vrouwen, want die lady runs zijn heel populair. Dat nog
niet.
Vrouwen blijven als het gaat om sportparticipatie redelijk achter op de mannen.
Maar dan moet je wel weten waar het onderscheid dan in gaat zitten. Wat kun je nou extra bieden dan een
andere vormgeving. Dat voegt niks toe, wat ga je dan wel toevoegen? Hardlopen is voor mannen en vrouwen
hetzelfde.
Wat wel een verschil is het motief waarom mensen lopen. Vrouwen lopen voor sociaal contact en
gezondheid, terwijl mannen meer gaan voor prestatie en competitie.
Mogelijk zou je bij vrouwen meer focus op calorieën kunnen leggen dan bij mannen.
De vraag is ook of vrouwen wel anders benaderd willen worden of juist niet.
Dat weet ik ook niet inderdaad.
De doelstelling van Renjemee was om een lokale community te creëren.
Ja laagdrempelig, samen lopen, sociaal aspect. Maar dat is er tot nu toe nog niet helemaal uitgekomen. Dat heeft
ook te maken met promotie. Als niemand in Nijmegen weet dat het bestaat gaat het niet werken.
Hebben jullie nog plannen om het alsnog tot een succes te maken?
Het idee heeft potentie. Ik zou zelf focussen op de individuele prestatie en deze vergelijken met anderen.
Gamification en incentives moeten we toevoegen, denk dat dat wel belangrijk is. De snelste dagronde. Snelste
loper.
Wat denk je dat de belangrijkste criteria zijn voor dit soort stedelijke concepten?
Groot bereik, het moet wel leven. Moet wel lokaal aanwezig zijn. Draagvlak, mensen moeten het weten. Het is
moeilijk om een grote groep in een kleine straal te bereiken. Heel gericht benaderen. Lokaal flyeren en lokale
hardloopwinkels meekrijgen. Lokale partners. Afstemmen of de wensen en behoefte van de afnemer. De
specifieke behoeften in Rotterdam zijn misschien wel anders. Je moet wat toevoegen en zorgen dat het gaat
leven. Je moet mensen ook uitdagen.
Denk je dat het belangrijk is dat een concept ook fysiek zichtbaar wordt in de stad? Of moet het
zich allemaal digitaal afspelen?
Ik denk wel dat het toegevoegde waarde heeft als het zichtbaar is. Fysiek voegt wel toe. Zelf ben ik tegen fysiek
want het is moeilijk en kost geld. En digitaal is gratis en makkelijk. Maar zeker als je het lokaal doet, omdat je zo
gericht bent, kan het wat toevoegen. Dan bereik je ook mensen die het rondje toch wel lopen.
Is het technische mogelijk, want je meet sowieso de persoonlijke tijd, om dat samen te brengen op
één scoreboard?
Ja geen enkel probleem. Als je maar weet bij welke groep iemand hoort, dan kan je realtime alle scores van een
bepaalde groep bijhouden.
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Het aantal hardlopers centreert zich nog wel rond de grote steden?
Ja maar dat is logisch daar wonen de meeste mensen. We vragen ons af of de spreiding te maken heeft met het
feit dat er meer mensen wonen of dat de app er bekender is. Dat is nog een discussiepunt.
Zie je ook pieken in gebruik qua tijd?
Ja, heeft ook met het weer te maken. Als het warm is gaan minder mensen lopen en als het regent. Het moet
ertussenin zitten met motregen. Tijdstip 20.00 uur is populair. Ook de ochtend is populair. Januari, juli en
augustus zijn populair, maar data was moeilijk te corrigeren. Omdat het gebruik explosief stijgt heb ik van de
meest recente maand ook de meeste data. Dus dan loopt men het vaakst. Het dal in de zomer is groter dan de
winter, in de winter loopt men vaak wel door. Iets minder vaak, maar het gaat wel door. Zondag de populairste
dag. Zaterdag en zondag loopt men langste stukken. Looptijden.nl is vanuit een website naar een app gegaan,
terwijl alle andere van een app naar een website zijn gegaan. Soms nog geen eens. Bij looptijden.nl zit enorm
veel functionaliteit in de website. Reden voor veel gebruiker van Garmin om over te stappen naar Looptijden.nl,
zij importeren hun gegevens in de website. Bij Runkeeper kan dat ook, daar zit een aardige website achter. De
website van Runkeeper bevat minder functionaliteiten dan looptijden. Die richten zich echt op de app. Maar ik
probeer op dit moment wel veel functionaliteiten van de website ook in de app te gooien.
Hoeveel procent van de mensen gebruik alleen de app en niet de website?
Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Denk een best groot deel. Door die hardloopschema’s zullen mensen
vaker naar de website gaan. De website wordt heel druk bezocht. De grootste hardloopsite van Nederland als je
kijkt naar bezoekersaantallen. Dat gaat wel de goede kant op, maar dat kan nog meer.
Wat zijn de demografische gegevens van de deelnemers?


Mannen 66%, Vrouwen 33%



Meeste op amateurniveau



Leeftijd 30-55 jaar is zo’n 76%



Meeste wonen in dichtbevolkte gebieden



Meeste gebruikers lopen minder dan 1 jaar, beginnende hardlopers, beginschema 5KM wordt meest
verkocht.



De gemiddelde snelheid op de site is 8 of 9 KM per uur



Inkomensniveau is bovenmodaal



Opleidingsniveau is 45% minimaal MBO, HBO is 29%



55,8% heeft thuiswonende kinderen

Deze gegevens zijn op basis van het tevredenheidsonderzoek dat door 300 mensen is ingevuld.
De routes in Looptijden.nl zijn user-generated-content. Gebruikers vullen alles in. Het probleem met veel apps is
dat ze worden gelanceerd en niet worden bijgehouden. Ze verlenen geen service en ontwikkelen niet meer
verder. Als je een app tot een succes wil maken moet je er constant bovenop zitten. Einde interview
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Bijlage 6 Interview Marije de Gruijter (Atletiekunie)
Toelichting
Dit interview is afgenomen op 7 juni 2012. Van het interview met Koen Muilwijk is het volledige transcript
opgenomen in deze scriptie. Het interview met Marije de Gruijter is in hoofdlijnen samengevat omdat de opbouw
van het gesprek vergelijkbaar was.

Samenvatting interview
In 2009 waren er 1,4 miljoen actieve hardlopers hiervan zijn er 12.000 aangesloten bij de Atletiekunie. Het
streven van de Atletiekunie is om de sport door te ontwikkelen en zoveel mogelijk mensen aan zich te binden. De
Atletiekunie ziet het als haar taak om alle hardlopers te ondersteunen in hun sport. Ondersteunen is een breed
begrip. Ondersteuning in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld het aanbieden van verantwoorde
trainingsschema’s, adviseren over veilige routes, voorkomen van blessures, advies door fysiotherapeuten en het
ondersteunen van atletiekverenigingen.
De Atletiekunie biedt drie applicaties aan voor iOS en Android. Met deze applicaties willen ze de gebruikers
faciliteren en uitdagen. De Dutchrunners-app (gelanceerd in maart 2012) is gebaseerd op het Dutchrunnersplatform. Op dit platform (gestart in 2008) komt de basisinformatie samen met de ondersteuning voor alle
hardlopers in Nederland. Mensen kunnen zich op dit platform registreren als Free Member. Zij zijn dan weliswaar
geregistreerd maar hiermee nog geen lid van de Atletiekunie. Alleen bij het aanmelden voor een betaald account
is iemand daadwerkelijk lid van de bond. Met een betaald account is iemand verzekerd tijdens het sporten en kan
iemand gebruik maken van alle faciliteiten die de applicatie Dutchrunners biedt. Van alle mensen die deze
applicatie downloaden zal het percentage van inactieve gebruikers relatief hoog zijn. De Atletiekunie merkt dat de
verwachtingen niet overeenkomen met de daadwerkelijke applicatie. Zo blijken er met name veel mensen
teleurgesteld dat er binnen de gratis applicatie veel functionaliteiten alleen beschikbaar zijn voor betalende leden.
Start to Run is een applicatie die gebruik kan worden naast het volgen van een groepstraining bij een
verenigingen. Twee keer in het jaar starten de trainingssessies bij verenigingen. Na afloop van de groepstraining
kan de applicatie Start to Run gebruikt worden om zelfstandig te trainen. De audiocoach van Renate Wennemars
is erg populair en wordt goed gebruikt. Deze audiocoach was al eerder beschikbaar als MP3-bestand en is nu in
de applicatie verwerkt. Het zijn geluidsfragmenten die niet reageren op de omgeving. Er doen jaarlijks zo’n 5200
deelnemers mee aan het ondersteuningsprogramma Start to Run. Gedurende dit programma zijn mensen 4
maanden lang lid van de Atletiekunie.
De applicatie Hardlopen in Nederland bevat alle hardloopwedstrijden die bij de Atletiekunie zijn aangemeld. Deze
applicatie is ontwikkeld in samenwerking met Koen Muilwijk van Looptijden.nl.
De Atletiekunie is mede dankzij de diverse applicaties en het Start to Run-programma van 8.000 Free Members
naar 13.000 Free Members gedaan. Deze lopers zijn Free Member op het platform van Dutchrunners. De
Atletiekunie streeft ernaar zoveel mogelijk mensen blijvend te binden aan de Atletiekunie. De stap van gratis
lidmaatschap naar een betaald lidmaatschap blijkt lastig.
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Daarnaast is er ook nog een Run to the Start-project. Dit project bereidt lopers voor op een aankomend
evenement. De trainingen zijn specifiek gericht op dit evenement en stimuleert mensen om veilig en verantwoord
te lopen.
De meerwaarde van de applicaties van de Atletiekunie zit met name in het aanbod van loopschema’s en de
audio-ondersteuning van Renate Wennemars.
De criteria waar een concept op stedelijk niveau aan moet voldoen zijn vanuit de Atletiekunie:


Men moet haalbare doelen stellen;



Stimuleert mensen om veilig en verantwoord te sporten. Er moet ondersteuning geboden worden aan de
deelnemers om het doel stapsgewijs te bereiken, mogelijk door het bieden van een handleiding en/of
gebruiksaanwijzing;



Link leggen naar verenigingen om te zorgen dat mensen plezier houden in het hardlopen en hierdoor
structureel blijven sporten;



Deelnemers moeten hun prestaties kunnen delen. De Atletiekunie merkt dat dit steeds belangrijker
wordt.

Verenigingen kunnen onderdeel zijn van een concept op stedelijk niveau door het aanbieden van clinics gericht
op de beginnende hardloper. De verenigingen hebben mensen die hiervoor opgeleid zijn. Ook kunnen
verenigingen ervoor zorgen dat mensen structureel blijven sporten bijvoorbeeld door de lopers klaar te stomen
voor hardloopevenementen.
Tips van Marije de Gruijter - Lees motieven voor het hardlopen: Het onderzoek ‘Eventlopers in beeld’ uit 2009 van
Maarten van Bottenburg. En: ‘De tweede loopgolf’ uit 2006 van Maarten van Bottenburg.

Verantwoording
De Atletiekunie noemt een aantal criteria die al eerder in de lijst met criteria waren opgenomen. Het criterium
voor veilig en verantwoord sporten was nog niet in de lijst met criteria opgenomen en is er daarom aan
toegevoegd.
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