Dit rapport is een uitgave van het NIVEL.
De gegevens mogen worden gebruikt met
bronvermelding.

Evaluatie pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen
Setting sport

Drs. M.F. Pisters
Dr. C. Veenhof

U vindt dit rapport en andere publicaties van het NIVEL in PDF-format op: www.nivel.nl

ISBN 978-90-6905-910-5
http://www.nivel.nl
nivel@nivel.nl
Telefoon 030 2 729 700
Fax 030 2 729 729
©2008 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het
gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron
duidelijk wordt vermeld.

Voorwoord

Om Nederlanders op grote schaal tot een actievere levensstijl te verleiden heeft het
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen geïnitieerd met als doelstelling het aantal Nederlanders dat voldoet aan de
beweegnormen te vergroten en het aantal inactieve mensen te verkleinen. Het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen richt zich hierbij op vijf verschillende settings, namelijk
wijk, school, werk, zorg en sport. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek
waarin de activiteiten in de pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
binnen de setting sport zijn geëvalueerd.
Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het NOC*NSF. Vanuit deze organisatie
heeft de heer G. de Wit een belangrijke en constructieve bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van dit rapport. Daarnaast willen wij de overige leden van de
begeleidingscommissie bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek:
- mw. H. Ramakers (VWS)
- dhr. M. van Berkum (NOC*NSF)
- dhr. T. Rutten (NISB)
- dhr. A. Hoogink (Atletiekunie)
- dhr. R. van Happeren (Atletiekunie)
- dhr. G. van der Scheer (Nederlandse Bridge Bond)
- dhr. A. Koteris (Koninklijke Nederlandse Roei Bond).
Als laatste willen wij alle sporters die de vragenlijsten hebben ingevuld, de geïnterviewden en natuurlijk de sportbonden bedanken voor de tijd en aandacht die zij aan het
onderzoek hebben besteed.

Utrecht, juli 2008
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Leeswijzer

Het rapport begint met een algemene samenvatting en discussie die onafhankelijk van het
rapport gelezen kan worden. Hierin wordt de achtergrond, de opzet, en de resultaten van
het onderzoek beknopt beschreven en bediscussieerd. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het onderzoek geschetst. In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek
beschreven. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 3.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de conclusie van het onderzoek beschreven en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
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Algemene samenvatting en discussie

Doel van het onderzoek
Voldoende lichamelijke activiteit heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert het risico op het krijgen van verschillende aandoeningen en ziekten (1;2). Om
Nederlanders op grote schaal tot een actievere levensstijl te verleiden heeft het Ministerie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
geïnitieerd met als doelstelling meer mensen in Nederland te laten voldoen aan de
beweegnormen1 en het aantal inactieve mensen te verkleinen. Om deze doelstelling te
bereiken worden in vijf verschillende settings activiteiten ondernomen, namelijk de
setting wijk, school, werk, zorg en sport.
Binnen de setting sport heeft NOC*NSF verschillende sportbonden uitgenodigd om
sportconcepten te ontwikkelen. Hierbij stonden de volgende doelstellingen centraal: 1. het
sportaanbod wordt geschikter gemaakt voor mensen die onvoldoende bewegen en meer
mensen worden lid van de georganiseerde sport, en 2. er worden meer activiteiten ontplooid waardoor leden van de georganiseerde sport in grotere getale voldoen aan de
Combinorm. In de pilotfase (2007) van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
werden in de setting sport kansrijke sportconcepten met een structureel perspectief
ontwikkeld en werden verschillende pilots van ieder sportconcept uitgevoerd. De ontwikkelde sportconcepten bestonden bijvoorbeeld uit een traject waarin mensen in enkele
weken konden kennismaken met een sport (bijvoorbeeld start met projecten waarin
mensen in zes lessen kennismaken met skaten, schaatsen, wandelen, nordic walking,
hardlopen, fietsen of dansen) of een geheel nieuw ontwikkelde sport of aangepast
sportaanbod (bijvoorbeeld de laagdrempelige variant van triatlon, genaamd trio-triatlon,
waarin de drie afzonderlijke disciplines (zwemmen, fietsen en hardlopen) door drie
afzonderlijke sporters worden afgelegd). In de implementatiefase van het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen (2008-2010) vindt landelijke implementatie plaats van
‘bewezen’ kansrijke concepten.
De doelstelling van het onderhavige onderzoek was om de ontwikkelde sportconcepten
die in de pilotfase van de setting sport ontwikkeld zijn te evalueren en inzicht te geven in
de succes- en faalfactoren van deze sportconcepten. Op basis van de resultaten van dit
onderzoek zal het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het NOC*NSF
besluiten welke sportconcepten kansrijk zijn en daarmee in aanmerking komen voor
financiering ten behoeve van landelijke implementatie (implementatiefase 2008-2010).

1

Beweegnormen: nationaal en internationaal gebruikte adviesnormen voor de mate van lichamelijke activiteit. De gehanteerde definities voor Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), Fitnorm en Combinorm staan beschreven in
tabel 1.1.
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Ontwikkelde sportconcepten
In totaal zijn binnen 16 sportbonden 22 verschillende sportconcepten ontwikkeld. De
omvang waarin sportconcepten zijn opgezet was zeer wisselend en varieerde van enkele
deelnemende locaties/verenigingen tot 800 deelnemende verenigingen. Ook het aantal
deelnemers was zeer wisselend per sportconcept. Het merendeel van deze concepten was
gericht op inactieve en semi-actieve mensen, en had de volgende doelstelling: meer
mensen te laten voldoen aan de beweegnormen en eventueel deze mensen te binden aan
de georganiseerde sport. Slechts bij één sportconcept werd er primair gericht op het
verhogen van de mate van lichamelijke activiteit van bestaande semi-actieve leden van de
sportbond. Uitzonderingen hierop zijn de ontwikkelde sportactiviteiten ‘denken en doen’
en ‘seniorensport’. De ontwikkelde sportactiviteit van de Bridgebond, genaamd ‘denken
en doen’, was de enige vertegenwoordigde denksport. ‘Denken en doen’ was primair
gericht op het opbouwen van een sociaal netwerk rondom de denksport bridge. Bij een
goed functionerend sociaal netwerk werden vervolgens in samenwerking met andere
sportbonden lichamelijk actieve sportactiviteiten (bijvoorbeeld wandelen, nordic walking,
etc.) aangeboden. De activiteit ‘seniorensport’ was een uitzondering omdat dit een
promotieactiviteit betrof op de 50 plusbeurs, waarbij verschillende sporten werden
gepresenteerd aan bezoekers. Deze activiteit werd georganiseerd door het NOC*NSF in
samenwerking met verschillende sportbonden.
Opzet van het onderzoek
Het onderzoek bestond uit een effectevaluatie op het niveau van deelnemers aan een
sportactiviteit en een procesevaluatie op het niveau van de organiserende sportbonden.
Om de succes- en faalfactoren van de verschillende sportconcepten inzichtelijk te maken
werd voorafgaand aan het onderzoek een lijst met beoordelingscriteria opgesteld. De
primaire doelstelling van het onderzoek was om per sportconcept de succes- en faalfactoren inzichtelijk te maken door ieder sportconcept te scoren op de opgestelde
beoordelingscriteria. Gezien de diversiteit, in opzet en inhoud van de verschillende
sportconcepten, zijn de sportconcepten in dit onderzoek niet onderling vergeleken. Om
voor sportbonden inzichtelijk te maken op welk vlak sportconcepten verbeterd zouden
kunnen worden is er op basis van de scores op de beoordelingscriteria voor ieder concept
een Strength, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) analyse uitgevoerd.
De effectevaluatie bestond uit twee meetmomenten, waarbij deelnemers voorafgaand en
na afloop van deelname aan een sportactiviteit een vragenlijst moesten invullen. Hierin
werden deelnemers bevraagd over lichamelijke activiteit, intenties ten aanzien van lidmaatschap, waardering van het sportconcept, waardering van organisatie en verloop, en
de intenties ten aanzien van het toekomstig beweeg- en sportgedrag. Uiteindelijk is er bij
20 sportconcepten een effectevaluatie uitgevoerd, echter slechts bij negen sportconcepten
heeft zowel een voor- als nameting plaatsgevonden. Bij de overige 11 heeft alleen een
voormeting of alleen een nameting plaatsgevonden. De belangrijkste reden hiervoor is het
feit dat een aantal activiteiten reeds voor aanvang van het onderzoek opgezet en begonnen
waren, waardoor er bij de deelnemers geen beginvragenlijst meer afgenomen kon worden.
Daarnaast is er ook een aantal sportconcepten relatief laat in 2007 (pilotfase) begonnen
waardoor er nog geen eindvragenlijst afgenomen kon worden gedurende het onderzoek.
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De procesevaluatie bestond uit een semi-gestructureerd interview met vertegenwoordigers van de sportbonden. Tijdens het interview met de projectleider(s) of directie(s) van
sportbonden werd geïnventariseerd in hoeverre het beoogde aantal deelnemers was bereikt, het project volgens tijdsplanning was verlopen, en in welke mate de doelstellingen
bereikt waren. Daarnaast werd gevraagd naar de samenwerking met betrokken partijen,
de betrokkenheid en draagvlak bij betrokken partijen, mogelijkheden voor structurele
samenwerking met betrokken partijen en de verankering van de sportactiviteit op de lange
termijn. Als laatste werd ook gevraagd naar de afhankelijkheid van organisatorische en
financiële support op de lange termijn bij eventuele landelijke/bredere implementatie en
in hoeverre sportbonden de gemaakte kosten in de pilotfase vonden opwegen tegen de
behaalde resultaten (een subjectieve inschatting van de kosteneffectiviteit).
Effect op bewegen
De ontwikkelde sportconcepten binnen de setting sport van het Nationaal Actieplan Sport
en Bewegen werden door deelnemers goed gewaardeerd. Ook over de organisatie en
opzet waren deelnemers over het algemeen heel positief.
De belangrijkste doelstelling van het NASB was het aantal normactieve Nederlanders te
vergroten en het aantal inactieve Nederlanders te verkleinen. Helaas kon er slechts bij een
beperkt aantal sportconcepten (n = 6) inzichtelijk gemaakt worden of deelname aan een
sportconcept heeft geresulteerd in een toename van het aantal mensen dat voldoet aan de
beweegnorm of afname van het aantal inactieve mensen. Slechts bij 9 sportconcepten is
zowel een begin als eindvragenlijst afgenomen. Om een goed beeld te krijgen van de
veranderingen in het beweeggedrag, werd als voorwaarde gesteld dat minimaal 15 deelnemers aan een sportconcept zowel een begin als eindvragenlijst ingevuld moesten
hebben. Drie concepten voldeden niet aan deze voorwaarde, waardoor de evaluatie niet
kon worden uitgevoerd. Alleen bij ‘Start to Run’ voldeden er na deelname significant
meer mensen aan de beweegnormen. In vergelijking met andere sportconcepten hebben
relatief veel deelnemers aan ‘Start to Run’ de vragenlijsten ingevuld. Vanwege het lage
aantal mensen die zowel de begin als eindvragenlijst ingevuld hadden was het moeilijker
om een significant verschil aan te tonen in de mate van lichamelijke activiteit bij de
andere sportconcepten. Daarnaast is het korte tijdsbestek waarin het onderzoek is
uitgevoerd een mogelijke verklaring waarom er bij een aantal sportconcepten geen
verbetering in de mate van lichamelijke activiteit van deelnemers kon worden aangetoond.
Om het aantal mensen dat voldoet aan de beweegnormen te vergroten en het aantal
inactieve mensen te verkleinen is het van belang dat activiteiten zich specifiek richten op
semi- en inactieve mensen. In het verleden lukte het sportverenigingen niet altijd om
inactieve mensen naar hun activiteiten te trekken. Dit werd mede veroorzaakt door het
feit dat sportverenigingen vaak een competitiegericht aanbod hadden wat veelal niet
aansluit bij de mogelijkheden of voorkeuren van niet-sporters of inactieve mensen.
Daarom is in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen aan vertegenwoordigers van sportbonden gevraagd om nieuwe sportconcepten te ontwikkelen gericht
op inactieve mensen of semi-actieve sporters. Bij 4 sportconcepten (‘Disc Golf’, ‘Denken
en doen’ ‘Judo op School’ en ‘Fit en Veilig’) is het gelukt om een meerderheid (>50%)
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inactieve mensen te werven. Bij de overige sportconcepten was de minderheid inactief
(Het merendeel van de deelnemers bestond uit actieve sporters en het merendeel (>60%)
van de deelnemers voldeed voorafgaand aan deelname aan de Combinorm). Het zal
natuurlijk altijd zo zijn dat een sportconcept die gericht is op inactieve mensen voor een
deel ook actieve sporters trekt. Bovendien kunnen actieve deelnemers waarschijnlijk ook
een positief stimulerende invloed hebben op van origine minder lichamelijk actieve
deelnemers. Om inactieve mensen nog meer te enthousiasmeren voor sport en meer
bewegen zouden de ontwikkelde sportconcepten nog meer moeten aansluiten bij de
behoeftes en mogelijkheden van inactieve mensen. Om een nog betere aansluiting van het
sportaanbod op deze doelgroep te waarborgen wordt dan ook aanvullend onderzoek naar
de behoeftes en mogelijkheden van deze doelgroep aanbevolen.
Werving van deelnemers
Voorafgaand aan de pilotfase hebben vertegenwoordigers van alle sportbonden in hun
projectplan de beoogde tijdsplanning, doelstellingen en het beoogde aantal deelnemers
omschreven. De pilotfase is bij vrijwel alle sportconcepten volgens de oorspronkelijke
tijdsplanning verlopen of met een beperkte overschrijding hiervan. Daarentegen zijn de
doelstellingen en het beoogd aantal deelnemers veel minder vaak behaald. Dit kwam
enerzijds doordat de doelstellingen en het beoogd aantal deelnemers vaak nogal ambitieus
waren ingeschat. Daarnaast bleek ook de gekozen wervingsstrategie niet altijd even
succesvol. In het algemeen bleek uit de interviews dat landelijke en regionale wervingsacties minder opleverden in vergelijking met lokale wervingsactiviteiten. Sportactiviteiten
waarbij vanuit sportverenigingen, sportspeciaalzaken en/of scholen actief deelnemers
werden geworven bleken namelijk vaker succesvol in het behalen van het beoogde aantal
deelnemers.
Het werven van voldoende deelnemers bleek één van de grootste uitdagingen te zijn
tijdens de pilotfase. Specifieke aandachtsgroepen met betrekking tot het verhogen van de
mate van lichamelijke activiteit zijn kinderen en jeugd. Uit eerder onderzoek is gebleken
dat weinig Nederlandse kinderen (25-29%) voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (3). Een aantal sportconcepten was specifiek gericht op deze doelgroep, waarvan twee sportconcepten (‘Judo op school’ en ‘Bad-kids’) hun deelnemers hebben geworven door scholen actief te betrekken bij de organisatie en uitvoer van het sportconcept. Deze manier bleek uitermate succesvol om voldoende deelnemende kinderen te
werven omdat scholen de activiteit binnen of aanvullend aan het reguliere schoolprogramma aanboden. De Bridgebond heeft gekozen om via gemeenten deelnemers te
werven voor hun sportconcept ‘denken en doen’. Voordeel hiervan was dat gemeenten
kunnen bijdragen aan het vinden van een locatie om het sportconcept aan te bieden,
selecteren van de doelgroep en financiële ondersteuning van het project. Bij ‘denken en
doen’ zijn in samenwerking met gemeenten inactieve en semi-actieve ouderen geworven
via o.a. zorgverleners (zoals huisartsen). De pilotfase van ‘denken en doen’ was gericht
op het opbouwen van een sociaal netwerk rondom de denksport bridge, wat naar verwachting van de Bridgebond op termijn zou kunnen leiden tot meer lichamelijke activiteit
(zoals lopen/fietsen van en naar bridge vereniging, nieuwe sociale contacten waarmee
activiteiten worden ondernomen, etc.). Om de lichamelijke activiteit van deelnemers te
bevorderen worden in samenwerking met andere sportbonden aanvullende sportactivi-
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teiten aangeboden. Uit onderhavig onderzoek blijkt inderdaad dat het aantal mensen dat
voldoet aan de beweegnormen toeneemt onder de deelnemers aan ‘denken en doen’,
echter dit verschil was niet significant. Het lijkt echter een goede strategie om in eerste
instantie een activiteit primair te richten op het opbouwen van een sociaal netwerk om
mensen die te weinig bewegen te werven en lichamelijk actiever te krijgen. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat samenwerking met andere partijen en sectoren (school,
zorg, wijk en werk) buiten de sport kan bijdragen aan het bereiken van de juiste doelgroep, namelijk inactieve of semi-actieve mensen.
Om eventuele bredere of landelijke implementatie van een sportconcept te realiseren en
succesvol te laten zijn op de lange termijn is het van belang dat de activiteit aansluit bij
het meerjarenbeleid van de sportbond. Daarnaast spelen organisatorische en financiële
afhankelijkheden (bijvoorbeeld support vanuit het ministerie van VWS) op de lange
termijn en de kosteneffectiviteit van sportconcepten hierbij een belangrijke rol. Vrijwel
alle sportconcepten pasten in het meerjarenbeleid van de initiërende sportbonden
waardoor de verankering van de sportconcepten op de lange termijn gewaarborgd is.
Vanuit alle sportbonden werd aangegeven dat eventuele bredere of landelijke implementatie van het sportconcept uitgevoerd kan worden zonder externe organisatorische
support. Daarentegen werd bij acht sportconcepten aangegeven dat er voor bredere of
landelijke implementatie ook op de lange termijn geringe externe financiële ondersteuning voor de continuering van het sportconcept noodzakelijk blijft. Het merendeel
van de sportconcepten (n=11) zou echter bij bredere of landelijke implementatie onafhankelijk van externe financiële support op de lange termijn gecontinueerd kunnen
worden. Voor de korte termijn was externe financiële support voor verdere implementatie
van alle sportconcepten en eventuele bredere of landelijke implementatie noodzakelijk.
Verder werd bij de meeste sportconcepten (n=13) aangegeven dat het project kosteneffectief was. Bij vier sportconcepten gaven sportbonden echter aan het project niet of
nog niet kosteneffectief te vinden. De negatieve beoordeling van de kosteneffectiviteit bij
deze sportbonden kwam met name door het tegenvallende aantal deelnemers en het
tegenvallende aantal inschrijvingen, terwijl er een grote en kostbare landelijke en regionale wervingscampagne had plaatsgevonden.
Kansen en bedreigingen
Om de doelstellingen van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen te behalen is het van
belang dat sportconcepten mensen weten te binden aan de georganiseerde sport en het
beweeg- en sportgedrag weten te stimuleren. Daarom is in de effectevaluatie nagegaan in
hoeverre deelnemers lid zijn geworden van sportverenigingen of sportbonden en/of in
hoeverre mensen de intentie hebben om alsnog lid te worden. Uit de resultaten blijkt dat
bij negen sportconcepten het merendeel (>50%) van de deelnemers lid is geworden van
de sportvereniging/bond die het sportconcept aanbied of de intentie heeft om lid te worden. Daarnaast blijkt ook dat het merendeel van de deelnemers (>60%) van de meeste
sportconcepten (n=13) ook de intentie hebben om de sportactiviteit te blijven doen in de
toekomst.
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Voor het succes van eventuele bredere of landelijke implementatie van sportconcepten
zijn een goede samenwerking en actieve inzet van betrokken partijen (sportverenigingen,
scholen, gemeenten, sportspeciaalzaken, etc.) van groot belang. Daarnaast moet er ook
structurele samenwerking mogelijk zijn met deze partijen en moet er bij de sportbond
voldoende draagvlak zijn voor bredere of landelijke implementatie. Over het algemeen
gaven vertegenwoordigers van de sportbonden aan dat betrokken partijen positief waren
over het door hen ontwikkelde sportconcept en dat de samenwerking goed was verlopen
in de pilotfase. Dit heeft echter niet bij alle sportconcepten geresulteerd in een actieve
inzet van de betrokken partijen. Een veel genoemde oorzaak hiervan was dat met name
sportverenigingen dergelijke sportactiviteiten wel graag willen aanbieden maar hiervoor
vaak afhankelijk zijn van vrijwilligers. Veel genoemde problemen hierbij zijn de beperkte
beschikbaarheid en financiële middelen voor scholing van deze vrijwilligers en de benodigde intensieve begeleiding vanuit de sportbond bij de organisatie van een sportconcept. Afgezien van deze beperking zagen alle sportbonden wel mogelijkheden voor
structurele samenwerking met de in de pilotfase betrokken partijen en was er ook bij het
merendeel van de sportconcepten voldoende draagvlak voor eventuele bredere of landelijke implementatie.
Beperkingen van het onderzoek
Onderhavig onderzoek kent een aantal beperkingen. De respons op de vragenlijsten was
per sportconcept zeer wisselend, wat mede veroorzaakt is doordat er vaak geen directe
contactgegevens van deelnemers voorhanden waren. Hierdoor verliep de verspreiding via
verschillende niveaus (via sportbond, sportvereniging, sportinstructeur) naar deelnemer.
Daarentegen was bij een aantal sportconcepten (bijvoorbeeld de zogenaamde start met
projecten) bij inschrijving de contactgegevens (emailadressen) verzameld, waardoor
mensen door het onderzoeksteam direct benaderd en geïnformeerd konden worden over
het onderzoek. Bij deze sportconcepten was de respons op de vragenlijsten goed. Voor
vervolgonderzoek lijkt het dan ook van belang dat contactgegevens van deelnemers
voorafgaand aan de daadwerkelijke start (bijvoorbeeld bij inschrijving) van de projecten
verzameld worden. De verspreiding van vragenlijsten kan hierdoor vanuit het onderzoeksinstituut gedaan worden, waardoor vermeden wordt dat dit verloopt via de verschillende partijen die betrokken zijn bij het sportconcept. In onderhavig onderzoek
waren sportbonden zelf verantwoordelijk voor de instructie van betrokken partijen ten
aanzien van het onderzoek en verspreiding van vragenlijsten. Dit heeft in verschillende
gevallen geleid tot een lagere respons. Een mogelijke oorzaak hiervoor is waarschijnlijk
gelegen in de mate waarin de sportbonden zich hebben ingezet bij de verspreiding van de
vragenlijsten en het enthousiasmeren van betrokken partijen voor het onderzoek. Afgezien dat de verspreiding via verschillende niveaus verliep is het enkele sportbonden
(zoals bijvoorbeeld de Bridgebond) gelukt om een goede respons te behalen. Het kost
echter veel tijd en inzet van de sportbond om dit succesvol te laten verlopen. Daarnaast is
waarschijnlijk het relatief korte tijdsbestek waarin het onderzoek is uitgevoerd bij
sommige concepten een mogelijke oorzaak voor de lage respons.
Een andere beperking was het feit dat niet bij alle sportconcepten de mogelijk bestond om
deelnemers zowel een begin- als een eindvragenlijst in te laten vullen. De oorzaak hiervan was gelegen in het feit dat een aantal activiteiten reeds voor de aanvang van het
onderzoek gestart waren. Hierdoor was er geen beginmeting mogelijk. Daarnaast zijn er
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ook een aantal sportconcepten relatief laat gestart, waardoor het niet mogelijk was om
deelnemers binnen de periode waarin het onderzoek plaatsvond een eindvragenlijst in te
laten vullen. Bij de sportconcepten waarbij het niet mogelijk was om zowel een begin- als
eindvragenlijst in te laten vullen door deelnemers kon hierdoor geen uitspraak worden
gedaan over eventuele veranderingen in de mate van lichamelijke activiteit van deelnemers.
Als laatste dient er een kanttekening geplaatst te worden bij de procesevaluatie. In de
procesevaluatie is een subjectieve indruk verkregen. De procesevaluatie bestond immers
uit semi-gestructureerde interviews met vertegenwoordigers van de sportbonden wat
mogelijk heeft geleid tot een te positieve beoordeling van de sportconcepten. In het
beperkte tijdsbestek en met de beschikbare middelen voor dit onderzoek was het echter
niet mogelijk om op een meer objectieve wijze informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit en het verloop van de samenwerking met betrokken partijen.
Daarentegen hebben alle sportbonden meegewerkt aan de procesevaluatie.
Afgezien van de hierboven genoemde beperkingen geeft onderhavig onderzoek een goed
beeld van de succes- en faalfactoren van de verschillende sportconcepten. De sportbonden hebben zich over het algemeen actief ingezet om binnen het beperkte tijdsbestek mee
te werken aan het onderzoek
Conclusie
In de pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn binnen de setting sport
in een relatief kort tijdsbestek 22 verschillende sportconcepten ontwikkeld. Deze sportconcepten werden over het algemeen goed gewaardeerd door deelnemers. Ook het draagvlak en de samenwerking met de verschillende betrokken partijen is over het algemeen
goed verlopen. Daarentegen blijkt uit dit onderzoek dat het moeilijk is om grote groepen
semi-actieve en inactieve mensen te enthousiasmeren voor dergelijke sportactiviteiten.
Daarnaast bleek het, alhoewel deelnemers over het algemeen de sportactiviteiten positief
waarderen, niet altijd eenvoudig om deze doelgroep te binden (in de vorm van een lidmaatschap) aan de georganiseerde sport. Dit onderzoek geeft een beeld van de succes- en
faalfactoren van de ontwikkelde sportconcepten binnen de setting sport van het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen. Daarnaast geeft het een beeld van de korte termijn effecten
van deze sportconcepten op de mate van lichamelijke activiteit van deelnemers en de
intentie van deelnemers ten aanzien van toekomstig sport- en beweeggedrag. Het korte
tijdsbestek waarin het onderzoek is uitgevoerd is waarschijnlijk een mogelijke verklaring
waarom er bij een aantal sportconcepten geen verbetering in de mate van lichamelijke
activiteit van deelnemers kon worden aangetoond. Vervolgonderzoek zal inzicht moeten
geven in de effecten op de langere termijn en welke sportconcepten daadwerkelijk
succesvol zullen zijn bij landelijke of bredere implementatie. Voor een dergelijk vervolgonderzoek is het aan te bevelen om het onderzoek en de interventie direct bij de
ontwikkeling meer aan elkaar te koppelen, zodat de respons beter gewaarborgd is.
Op basis van de ervaringen in deze studie is het aan te bevelen dat er aandacht wordt
besteed aan de grootte van de groepen die betrokken worden bij de effectevaluatie. Om
goede uitspraken te kunnen doen moeten deze groepen groot genoeg zijn.
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1 Inleiding

1.1

Achtergrond
In de nota “Tijd voor sport” (4) en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma
“Samen voor sport” (5) constateert het kabinet dat bewegingsarmoede enorme gezondheidsrisico’s met zich mee brengt in onze huidige samenleving. Te weinig lichamelijke
activiteit is één van de belangrijkste risicofactoren voor te vroeg overlijden van mensen
aan hart- en vaatziekten en tal van andere chronische aandoeningen (1;2). Lichamelijke
activiteit omvat behalve sport natuurlijk ook beweegvormen in het dagelijks leven (zoals
huishoudelijk werk, fietsen of wandelen van of naar het werk, etc.) en vrije tijd (zoals
fietsen en wandelen). Om de ziektelast als gevolg van een inactieve levensstijl te verlagen
zijn er in Nederland net als in veel andere westerse landen beweegnormen geformuleerd,
voor de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor instandhouding en
verbetering van de gezondheid (6-8). De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is apart
vastgesteld voor jongeren, volwassenen en 55-plussers en omschrijft de aanbevolen
minimale hoeveelheid matig intensieve lichamelijke activiteit (7). Naast de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen bestaat er ook een Fitnorm die de aanbevolen hoeveelheid
intensieve lichamelijke activiteit beschrijft. Uit onderzoek blijkt dat meer lichamelijke
activiteit en een hogere intensiteit van lichamelijke activiteit resulteert in meer gezondheidswinst en een betere fitheid (6). De Combinorm combineert de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen en de Fitnorm (zie tabel 1.1).
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Tabel 1.1: Definities van Nederlandse Norm Gezond Bewegen, Fitnorm en Combinorm
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB):
Normactief:
5-7 dagen per week tenminste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief
Jongeren (jonger dan 18 jaar):
Dagelijks tenminste één uur matig intensief lichamelijk actief (≥ 5 MET*)
Volwassenen (18-55 jaar):
Minimaal 5 dagen per week tenminste één half uur matig intensief lichamelijke activiteit (≥ 4
MET*)
55-plussers
Minimaal 5 dagen per week tenminste één half uur matig intensief lichamelijke activiteit (≥ 3
MET*)
Inactiviteit:
0 dagen per week tenminste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief
Semi-actief:
1-4 dagen per week tenminste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief
Fitnorm:
Tenminste 3 dagen per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve activiteit (≥ 6 MET*)
Combinorm:
Tenminste voldoen aan één van bovenstaande normen (Nederlandse Norm Gezond Bewegen of Fitnorm)
* MET = metabool equivalent van een inspanning. De MET-waarde geeft aan wat de verhouding is van het
energieverbruik tijdens inspanning ten opzichte van het energieverbruik in rust. Het
energieverbruik in rust is gelijkgesteld met 1 MET. Het energieverbruik tijdens een activiteit of
inspanning wordt dus uitgedrukt als een veelvoud van het energieverbruik in rust en dit veelvoud is
de MET-waarde.

Het percentage Nederlanders van achttien jaar en ouder dat aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen voldoet was in 2005 56%. Het percentage Nederlanders dat aan de fitnorm voldoet was in 2005 22%. Het percentage mensen dat aan de Combinorm voldoet
was in 2005 63% (3).
Een aanzienlijke gezondheidswinst kan worden gerealiseerd wanneer Nederlanders gestimuleerd worden om op een gezonde en verantwoorde wijze te bewegen en sporten. Om
Nederlanders op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden heeft de rijksoverheid
het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB) in het leven geroepen (5). In dit
actieplan zijn de ambities voor beweegstimulering vastgesteld, namelijk het aantal
Nederlanders dat voldoet aan de combinorm vergroten en het aantal inactieven verkleinen. Het NASB richt zich hierbij op vijf belangrijke sectoren, namelijk wijk, school,
werk, zorg en sport.
De georganiseerde sport biedt unieke kansen in de strijd tegen bewegingsarmoede.
Momenteel zijn 4.9 miljoen mensen lid van een van de 27.000 sportverenigingen in
Nederland (9). Uit onderzoek blijkt dat sporters significant vaker voldoen aan de
Combinorm en significant minder vaak overgewicht hebben (10;11). Namelijk 69% van
de sporters voldoet aan de Combinorm versus 57% van de niet-sporters, met als grootste
verschil de mate waarin voldaan wordt aan de Fitnorm (respectievelijk 34% versus 11%)
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(10). Alhoewel er meer sporters voldoen aan de beweegnormen voldoen niet alle sporters
hieraan, omdat immers sommige sporten een lage intensiteit hebben of omdat sporters
niet vaak of lang genoeg sporten om te voldoen aan de beweegnormen. De georganiseerde sport biedt unieke kansen om de mate van lichamelijke activiteit van inactieve en
semi-actieve mensen te verhogen. Het lukt sportverenigingen echter nog niet altijd semiactieve leden te stimuleren om nog meer te gaan sporten en inactieve of semi-actieve nietsporters naar hun activiteiten te trekken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het huidige
aanbod niet altijd voldoende aansluit bij hun mogelijkheden of voorkeuren.
Het ministerie van VWS heeft het NOC*NSF gevraagd het programmamanagement te
voeren over de setting sport van het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen. Specifiek
voor de setting sport zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. meer mensen
worden lid van de georganiseerde sport en het sportaanbod wordt voor hen geschikt(er)
gemaakt en 2. er worden meer activiteiten ontplooid waardoor de eigen leden in grotere
getale voldoen aan de Combinorm. Concreet wordt er binnen de setting sport gestreefd
naar de volgende resultaten (9):
1. In 2010 is het aantal georganiseerde sporters toegenomen met 500.000 met een
verwacht effect dat het percentage van hen dat aan de Combinorm voldoet met 10%
stijgt.
2. In 2010 is het aantal georganiseerde sporters dat aan de Combinorm voldoet
minimaal 75%.
Om deze doelstellingen te realiseren heeft het NOC*NSF 17 sportbonden gevraagd
proefprojecten (sportconcepten) te ontwikkelen, lokaal één of meerdere pilots uit te
voeren en deze vervolgens te evalueren. Vervolgens zullen ‘bewezen’ kansrijke
con¬cepten landelijk geïmplementeerd worden. De uitvoering vindt in verschillende
fasen plaats. In de pilotfase (2007) worden kansrijke sportconcepten met een structureel
perspectief ontwikkeld, pilots uitgevoerd en geëvalueerd. In implementatiefase (20082010) vindt landelijke implementatie plaats van ‘bewezen’ kansrijke concepten.

1.2

Doel
Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van de verschillende sportconcepten zoals deze door sportbonden in de pilotfase (2007) zijn ontwikkeld. Het gaat hierbij om een effectevaluatie op het niveau van de eindgebruiker (de
sporter) en een procesevaluatie op het niveau van de organisatie (sportbond). Met deze
evaluatie wordt gekeken welke van de ontwikkelde sportconcepten kansrijk zijn om
landelijk geïmplementeerd te worden.

1.3

Vraagstelling
Het onderzoek betreft een effect- en procesevaluatie van de ontwikkelde sportconcepten
zoals deze binnen de pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen ontwikkeld
zijn.
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Effectevaluatie:
1. Wat is het effect van het sportconcept op de mate van bewegen?
2. In welke mate is er bij deelnemers de intentie om lid te worden van de vereniging?
3. Hoe waarderen deelnemers de sportactiviteit?
4. In hoeverre wordt de geschikte doelgroep bereikt?
Procesevaluatie:
5. Wat zijn succes- en faalfactoren op het gebied van implementatie binnen
sportverenigingen?
6. Welke doelgroepen zijn betrokken bij de sportactiviteiten?
7. Hoe ziet men de verankering van de sportactiviteit op de langere termijn?
8. Hoe is de betrokkenheid van de verenigingen bij de sportactiviteit?
9. Welke organisatorische of financiële support is nodig voor continuering op de lange
termijn van de sportactiviteit (bijvoorbeeld van het ministerie van VWS, NOC*NSF
of NISB)?
10. Hoe beoordelen sportbonden de kosteneffectiviteit van de sportactiviteiten?
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2 Methode

2.1

Inleiding
Het onderzoek bestond uit een effectevaluatie op het niveau van deelnemers en een
procesevaluatie op het niveau van de sportbonden. Om de succes- en faalfactoren van de
verschillende sportconcepten inzichtelijk te maken werd voorafgaand een lijst met
beoordelingscriteria opgesteld. Gezien de diversiteit, in opzet en inhoud van de verschillende sportconcepten, zijn de sportconcepten in dit onderzoek niet onderling
vergeleken. Om voor sportbonden inzichtelijk te maken op welk vlak sportconcepten
verbeterd zouden kunnen worden is er op basis van de scores op de beoordelingscriteria
een Strength, Weaknesses, Opportunities en Treats (SWOT) analyse uitgevoerd.
Paragraaf 2.2 beschrijft de ontwikkeling van de beoordelingscriteria. In paragraaf 2.3
wordt de effectevaluatie beschreven en in paragraaf 2.4 de procesevaluatie. De manier
waarop de data-analyse is uitgevoerd staat omschreven in paragraaf 2.5.

2.2

Beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de onderzoeksvragen en ontwikkeld op basis
van de “Eindindruk Evaluatielijst” zoals opgenomen in het “Meetinstrument Passend
Sportaanbod NOC*NSF” (12). Vervolgens zijn de beoordelingscriteria besproken met de
begeleidingscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van NOC*NSF, VWS, NISB,
en enkele sportbonden, namelijk de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Bridge Bond
en de Koninklijke Nederlandse Roei Bond). De definitief opgestelde beoordelingscriteria
zijn weergegeven in tabel 2.1A en 2.1B.

2.3

Effectevaluatie
De effectevaluatie bestond uit twee meetmomenten waarbij onder deelnemers aan de
sportactiviteiten een vragenlijst werd afgenomen, een voormeting bij inschrijving en een
nameting na afloop van de activiteit.
Dataverzameling
Bij inschrijving werden deelnemers gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Sportbonden waren zelf verantwoordelijk voor de instructie van sportverenigingen en verspreiding van de vragenlijsten onder de betrokken partijen, zoals deelnemende sportverenigingen en deelnemers. Sportbonden kregen voorafgaand een instructie voor
sportverenigingen en de benodigde vragenlijsten vanuit het NIVEL opgestuurd. In de
schriftelijke beginvragenlijst werden deelnemers gevraagd om het emailadres of postadres
in te vullen (indien men instemde nogmaals benaderd te worden voor het invullen van de
eindvragenlijst na afloop van de sportactiviteit). Na afloop van deelname aan het sportconcept werden deelnemers vervolgens vanuit het NIVEL benaderd met de vraag om de
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eindvragenlijst online of schriftelijk in te vullen. Twee weken na verzending van de eindvragenlijst werd indien nodig een reminder verstuurd. Omdat een aantal sportactiviteiten
reeds voorafgaand aan het onderzoek gestart waren, is er bij deelnemers aan deze sportconcepten alleen een eindvragenlijst afgenomen na afloop van deelname.

Tabel 2.1A: Beoordelingscriteria effectevaluatie
Criteria

Operationalisering

1. Mate waarin deelname aan het
sportconcept resulteert in een toename
lichaamsbeweging

Goed: ++
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer mensen(>10%) aan de Combinorm
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van onderstaande subcriteria wordt voldaan:
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer mensen (>5%) aan de Norm
Gezond Bewegen (NGB)
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer mensen (>5%) aan de Fitnorm.
- Na deelname aan het sportconcept zijn mensen actiever geworden, maar voldoen
nog niet aan de normen(> 10% van deelnemers is actiever geworden)
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

2. De mate waarin
deelnemers aan het
sportconcept de
intentie hebben om
lid te worden van
de georganiseerde
sport

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- De pilot van het sportconcept heeft geresulteerd in nieuwe aanmeldingen voor de
sportvereniging
- Het merendeel¹ van de deelnemers aan het sportconcept heeft de intentie om lid te
worden van de sportvereniging of is naar aanleiding van deelname lid geworden
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan:
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

3. Waardering van het
sportconcept door
deelnemers

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Het merendeel¹ van de deelnemers heeft de sportactiviteit in het algemeen goed
gewaardeerd (> 6).
- Het merendeel¹ van de deelnemers vond de sportactiviteit leuk om te doen en heeft
met veel plezier deelgnomen.
- Het merendeel¹ van de deelnemers geeft aan dat de sportactiviteit voldeed aan
zijn/haar verwachtingen.
- Het merendeel¹ van de deelnemers vond dat de sportactiviteit aansloot (qua duur
en intensiteit) bij hun startniveau
- Het merendeel¹ van de deelnemers vond de sportactiviteit voldoende uitdagend.
- Het merendeel¹ van de deelnemers vond de groepssfeer positief
- Het merendeel¹ van de deelnemers zou de sportactiviteit aanraden aan familie of
vrienden.
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan:
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium
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Criteria

Operationalisering

4. Waardering van de
organisatie en
verloop van de
sportactiviteit door
deelnemers

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Het merendeel¹ van de deelnemers vond de sportactiviteit goed georganiseerd.
- Het merendeel¹ van de deelnemers was tevreden over de kwaliteit van de leiding
of trainer van de sportactiviteit.
- Het merendeel¹ van de deelnemers heeft een positieve indruk gekregen van de
sportvereniging
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan:
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

5. De intentie van
deelnemers om het
sport en/of beweeggedrag te continueren

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Het merendeel¹ van de deelnemers heeft de intentie om de sportactiviteit te blijven
doen (binnen de vereniging of buiten deze setting).
- Het merendeel¹ van de deelnemers zou mee willen doen aan een vervolgtraject of
vervolgactiviteit.
- Het merendeel¹ van de deelnemers is van plan om vaker te gaan bewegen in de
vrije tijd.
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan:
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

6. Het sportconcept
heeft de beoogde
doelgroep bereikt

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Het merendeel¹ van deelnemers aan de sportactiviteit valt binnen de vooraf
gestelde doelgroep, zoals omschreven in het projectplan².
- Het merendeel¹ van de deelnemers voldeed voorafgaand aan deelname aan de
sportactiviteit niet aan de Combinorm.
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan:
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium
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Tabel 2.1B:

Beoordelingscriteria procesevaluatie

Criteria

Operationalisering

7. Het beoogd aantal
deelnemers is
bereikt

Goed: ++
- De doelstelling ten aanzien het beoogde aantal deelnemers is bereikt, zoals
geformuleerd in het projectplan²
Voldoende: +
- De doelstelling ten aanzien het beoogde aantal deelnemers is gedeeltelijk (> 25 %)
bereikt, zoals geformuleerd in het projectplan²
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

8. Tijdsplanning

Goed: ++
- Het sportconcept is georganiseerd en uitgevoerd binnen de vooraf gestelde
tijdsplanning
Voldoende: +
- De organisatie en uitvoering van het sportconcept is niet gerealiseerd binnen de
vooraf gestelde tijdsplanning, maar met een beperkte overschrijding van deze
tijdsplanning (wel binnen pilotfase (2007) van het NASB).
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

9. Mate waarin de
doelstellingen
bereikt zijn

Goed: ++
- De in het projectplan² geformuleerde doelstellingen zijn volledig bereikt.
Voldoende: +
- De in het projectplan² geformuleerde doelstellingen zijn gedeeltelijk bereikt.
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

10. Implementatie van
sportconcept
binnen de sportverenigingen

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Initiatiefnemers (sportbond) hebben positieve ervaringen m.b.t. de samenwerking
met het merendeel¹ van betrokken partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen)
- Organisatie van de sportactiviteit sluit aan bij het beleid van het merendeel¹ van de
sportverenigingen
- Het merendeel¹ van de sportverenigingen beschikten over voldoende middelen
(materiaal, manskracht, financieel, enz) om het sportconcept aan te bieden.
Voldoende: +
Indien aan minimaal één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan.
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium
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Criteria

Operationalisering

11. Betrokkenheid van
sportverenigingen
bij sportactiviteit

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Het merendeel¹ van de betrokken partijen (sportverenigingen, enz.) is over het
algemeen positief over het ontwikkelde sportconcept en onderschrijven de
relevantie.
- Het merendeel¹ van de betrokken partijen (sportverenigingen, enz.) heeft zich
actief ingezet bij de organisatie en uitvoer van het sportconcept
Voldoende: +
Indien aan één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan
Of
- De betrokkenheid van de verschillende partijen was moeizaam, maar hiervoor zijn
concrete oplossingen voorhanden
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

12. Verankering van
de sportactiviteit
op de langere
termijn

Goed: ++
- Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/bondsbeleid
van de sportbond
Voldoende: +
- Het sportconcept sluit gedeeltelijk aan bij het meerjarige marketingplan/bondsbeleid van de sportbond
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

13. Voldoende draagvlak om het sportconcept landelijk
te implementeren

Goed: ++
Voldaan aan onderstaande subcriteria:
- Initiatiefnemer (sportbond) ziet mogelijkheden om het sportconcept landelijk te
implementeren
- Er zijn voldoende locaties/voorzieningen voor landelijke implementatie van het
sportconcept
Voldoende: +
Indien aan één van bovenstaande subcriteria wordt voldaan:
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

14. Mogelijkheden
voor structurele
samenwerking met
betrokken partijen
zijn aanwezig

Goed: ++
- Initiatiefnemers (sportbond) zien mogelijkheden voor structurele samenwerking
met het merendeel¹ van de betrokken partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen)
Voldoende: +
- Initiatiefnemers (sportbond) zien mogelijkheden voor structurele samenwerking
met een deel (< 60%) van de betrokken partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen),
echter mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten zijn voorhanden
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium
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Criteria

Operationalisering

15. Afhankelijkheid
van externe
organisatorisch
support voor
landelijke implementatie en continuering van het
sportconcept op de
lange termijn

Goed: ++
- Voor landelijke implementatie en continuering van het sportconcept op de lange
termijn is geen externe organisatorische support (bijv. vanuit NOC*NSF, NISB)
vereist.
Voldoende: +
- Voor landelijke implementatie en continuering van het sportconcept op de lange
termijn is geringe externe organisatorische support (bijv. vanuit NOC*NSF,
NISB) vereist.
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

16. Afhankelijkheid
van externe financiële support voor
landelijke implementatie en continuering van het
sportconcept op de
lange termijn

Goed: ++
- Voor landelijke implementatie en continuering van het sportconcept op de lange
termijn is geen externe financiële support (bijv. vanuit VWS, NOC*NSF, NISB)
vereist.
Voldoende: +
- Voor landelijke implementatie en continuering van het sportconcept op de lange
termijn is geringe externe financiële support (bijv. vanuit VWS, NOC*NSF,
NISB) vereist (minder dan huidige financiële support).
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

17. Kosteneffectiviteit

Goed: ++
- Voor de sportbond wegen de gemaakte kosten duidelijk op tegen de behaalde
resultaten
Voldoende: +
- De sportbond twijfelt of de gemaakte kosten opwegen tegen de behaalde resultaten
Onbekend: +/- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
Onvoldoende: - De sportactiviteit voldoet aan geen enkel subcriterium

¹ Merendeel = meer dan 60%.
² Projectplan van de sportbond zoals opgenomen in Nationaal Actieplan Sport en Bewegen: Plan van aanpak.
NOC*NSF, 2007.

Beginvragenlijst
In de beginvragenlijst werd deelnemers gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken
(geboortedatum, geslacht, regio, startdatum sportactiviteit) en de mate van lichamelijke
activiteit (zie bijlage 2). Lichamelijke activiteit werd in kaart gebracht met de SQUASH
vragenlijst. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar lichamelijke activiteit tijdens woon/
werkverkeer, lichamelijke activiteit op het werk of op school, huishoudelijke activiteiten
en activiteiten tijdens de vrije tijd. De SQUASH vragenlijst is een redelijk betrouwbare
en valide vragenlijst voor het in kaart brengen van lichamelijke activiteit (13).
Eindvragenlijst
In de eindvragenlijst werd deelnemers wederom gevraagd naar de mate van lichamelijke
activiteit (SQUASH vragenlijst). Daarnaast werd gevraagd naar persoonskenmerken,
zoals opleidingsniveau, lichaamslengte, lichaamsgewicht, etniciteit en er werd gevraagd
naar eventuele chronische aandoeningen of ziekten. Vervolgens werden vragen gesteld
over het sportverleden, aanleiding om deel te nemen aan de sportactiviteit, hoe men
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gehoord had van de sportactiviteit, waardering van de sportactiviteit, waardering van de
organisatie van de sportactiviteit, lidmaatschap sportvereniging(en), en intenties ten aanzien van toekomstig beweeg- en sportgedrag.
Vragenlijsten voor kinderen en jeugd
Enkele sportactiviteiten waren specifiek voor jeugd of kinderen ontwikkeld. De vragenlijsten zijn aangepast voor deze doelgroep (zie bijlage 3 en 4). Lichamelijke activiteit
werd bij jeugd in kaart gebracht met de AQuAA vragenlijst. De AQuAA is een aangepaste en gevalideerde versie van de SQUASH vragenlijst voor jeugd tussen de 12-18 jaar
(14). De SQUASH vragenlijst is voor kinderen onder de 18 jaar aangepast op basis van
de standaardvraagstelling bewegen zoals deze gebruikt wordt in de Lokale en Nationale
Monitor Volksgezondheid van de GGD (15). De vragenlijst voor kinderen (<12 jaar)
moest ingevuld worden door de ouders.

2.4

Procesevaluatie
De procesevaluatie werd uitgevoerd op het niveau van de sportbonden. Het doel van deze
procesevaluatie was het in kaart te brengen waarom het ene project succesvol is en een
ander project niet. Met andere woorden, het doel was om inzicht te krijgen in de succesen faalfactoren van de verschillende sportconcepten. De procesevaluatie bestond uit semigestructureerde interviews met vertegenwoordigers (projectleiders en/of directie van
sportbonden) van de 17 sportbonden. Aan de hand van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria is een interviewschema opgesteld zoals weergegeven in bijlage 6.

2.5
2.5.1

Data-analyse
Effectevaluatie
De verzamelde informatie uit de effectevaluatie is geanalyseerd met beschrijvende
statistiek. Hiervoor is gebruik gemaakt van het softwarepakket SPSS 14.0. Met behulp
van de verzamelde informatie ten aanzien van lichamelijke activiteit (gemeten met de
SQUASH-vragenlijst) is per sportconcept berekend hoeveel respondenten voldeden aan
de NNGB, de Fitnorm en de Combinorm. Om de mate van lichamelijke activiteit van
respondenten te berekenen is aan de verschillende lichamelijke activiteiten van respondenten een intensiteit factor toegekend (zogenaamde MET-waarde) op basis van het
‘Compendium for physical activity’(16). De gehanteerde definities van de beweegnormen
worden weergegeven in tabel 2.1.
Indien bij een sportconcept meer dan 15 respondenten zowel vooraf als achteraf een
vragenlijst ingevuld hadden is tevens nagegaan of na deelname aan de betreffende sportactiviteit het aantal respondenten dat voldoet aan de beweegnormen is toegenomen. Voor
deze variantie-analyse is gebruik gemaakt van Chi-kwadraat toetsen.
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2.5.2

Procesevaluatie
Interviews met vertegenwoordigers van de verschillende sportbonden zijn opgenomen
met een digitale geluidsrecorder. Vervolgens zijn deze interviews uitgewerkt in de vorm
van een verslag en ter autorisatie aan de geïnterviewden voorgelegd.

2.5.3

Scoren beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria zijn gescoord op basis van de verzamelde informatie uit de effectevaluatie en procesevaluatie. Op ieder beoordelingscriterium kon een sportconcept goed
‘++’ (geheel voldaan aan het beoordelingscriterium), voldoende ‘+’ (ten dele voldaan aan
het beoordelingscriterium), onbekend ‘o’ (informatie voor beoordeling niet beschikbaar),
en onvoldoende ‘-‘ (aan geen enkel subcriterium voldaan) scoren. De beoordeling is door
twee onderzoekers (MFP en CV) onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Indien beide
onderzoekers een sportconcept verschillend hadden gescoord op een beoordelingscriterium, werd door middel van overleg tot consensus gekomen. Wanneer er geen
consensus bereikt zou worden, zou een derde onafhankelijk onderzoeker het criterium
beoordelen. Dit laatste is niet voorgekomen omdat bij alle verschillen in beoordeling tot
consensus is gekomen.

2.5.4

SWOT analyse
Om de succes- en faalfactoren en eventuele verbeterpunten voor sportbonden inzichtelijk
te maken is vervolgens per sportconcept een Strength, Weaknesses, Opportunities en
Treats (SWOT) analyse uigevoerd. Deze SWOT-analyse is opgesteld uit de bevindingen
van de effect- en procesevaluatie en bestond uit 1. een interne analyse van sterktes en
zwaktes (effect op mate van lichamelijke activiteit, waardering sportactiviteit, organisatie,
kosteneffectiviteit, etc.), en 2. een externe analyse van mogelijkheden en bedreigingen
(intentie van deelnemers om lid te worden van de georganiseerde sport, intentie van
deelnemers om het sport- en/of beweeggedrag te continueren, samenwerking met betrokken partijen, mogelijkheden voor structurele samenwerking met betrokken partijen,
etc.). De resultaten van de SWOT-analyses zijn per sportconcept weergegeven in bijlage
1.
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3 Resultaten

3.1

Inleiding
In de pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen – setting sport zijn vanuit
17 sportbonden 22 verschillende sportconcepten ontwikkeld. De opdracht van het
NOC*NSF was om sportconcepten te ontwikkelen gericht op het stimuleren van
lichamelijke activiteit met als uiteindelijk doel dat meer mensen lid worden van de
georganiseerde sport of dat meer bestaande leden voldoen aan de Combinorm. De inhoud
van de ontwikkelde sportconcepten staat beschreven in bijlage 1. Vrijwel alle sportbonden hebben zich hierbij gericht op de ontwikkeling van een sportconcept gericht op
inactieve of semi-actieve mensen, met als doelstelling meer mensen te laten voldoen aan
de beweegnormen en eventueel deze mensen ook te binden aan de georganiseerde sport.
Slechts één sportbond heeft een sportactiviteit ontwikkeld die primair gericht is op het
verhogen van de mate van lichamelijke activiteit van bestaande semi-actieve leden van de
sportbond (KNRB). Uitzonderingen zijn de ontwikkelde sportactiviteiten ‘denken en
doen’ en ‘seniorensport’. ‘Denken en doen’ was de enige vertegenwoordigde denksport.
Dit sportconcept was primair gericht op het opbouwen van een sociaal netwerk rondom
de denksport bridge. Wanneer een sociaal netwerk goed functioneert wordt in samenwerking met andere sportbonden lichamelijk actieve sportactiviteiten (bijvoorbeeld
wandelen, nordic walking, etc.) aangeboden. De activiteit ‘seniorensport’ was een uitzondering omdat dit een promotieactiviteit betrof op de 50 plusbeurs, waarbij verschillende sporten werden gepresenteerd aan bezoekers. Deze activiteit werd georganiseerd
door het NOC*NSF in samenwerking met verschillende sportbonden.
In paragraaf 3.2 worden de resultaten van de effectevaluatie beschreven en in paragraaf
3.3 de resultaten van de procesevaluatie. Op basis van de resultaten van de effectevaluatie
en de procesevaluatie zijn alle sportconcepten gescoord op de beoordelingcriteria. De uiteindelijke score van ieder sportconcept op de beoordelingscriteria staat weergegeven in
tabel 3.8A, 3.8B en 3.8C. De SWOT-analyse staat beschreven in paragraaf 3.4.

3.2

Resultaten effectevaluatie
Bij vrijwel alle sportconcepten heeft een effectevaluatie plaatsgevonden, op twee sportconcepten na (Roei je Fit en Go biking/Tour en Bike Wize), zoals in tabel 3.1 is weergegeven. Voordat het onderzoek startte was de sportactiviteit ‘Roei je Fit’ van de
Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) reeds gestart. Vanwege het feit dat actieve
roeiers geen individueel lidmaatschap hebben bij de roeibond en het feit dat de sportactiviteit reeds was gestart voordat het onderzoek begon was het niet mogelijk om de
individuele deelnemers aan ‘Roei je Fit’ te achterhalen (m.n. vanwege privacy redenen).
Hierdoor heeft er geen effectevaluatie plaats kunnen vinden. Daarnaast heeft er geen
effectevaluatie plaatsgevonden van de sportactiviteit ‘Go biking/Tour en Bike Wize’ van
de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie. De reden hiervoor was dat de organisatie en
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ontwikkeling van cursusmateriaal onvoorzien veel tijd heeft gekost. Hierdoor is de geplande pilotfase waarin de sportactiviteit op een aantal locaties uitgeprobeerd zou worden
niet van start gegaan in 2007.
Bij negen sportconcepten is er zowel een voormeting als een nameting uitgevoerd (zie
tabel 3.1). Bij vijf sportconcepten is er alleen een voormeting uitgevoerd. Reden hiervoor
was dat enkele sportconcepten (Bad-Kids, Gym Kids/Gymmie en Diplomaturnen, en
TafeltennisFit) relatief laat in het najaar van start gingen, waardoor er geen eindevaluatie
uitgezet kon worden binnen het tijdbestek van het onderzoek. Bij twee sportconcepten
(Start to Skate en Disc Golf) kon geen eindevaluatie vragenlijst afgenomen worden omdat
de sportactiviteit niet of slechts ten dele heeft plaatsgevonden door te weinig inschrijvingen. Bij de overige 6 sportconcepten heeft er alleen een eindevaluatie plaatsgevonden,
omdat de pilotfase van deze sportconcepten reeds voorafgaand aan het onderzoek gestart
was. Het project ‘seniorensport’ is hierbij een uitzondering. Deze activiteit bestond uit het
organiseren van een sportplein op de 50 plus beurs waar verschillende sportbonden hun
sport konden promoten. Bezoekers van de 50 plus beurs konden op het sportplein kennis
maken met verschillende sporten en actief enkele sporten uitproberen. Omdat een dergelijke eenmalige activiteit niet direct zal resulteren in een verbetering van de mate van
lichamelijke activiteit van bezoekers was het niet zinvol om zowel een voormetingvragenlijst en een nametingvragenlijst af te nemen. Gezien de aard van deze activiteit is
er een aangepaste vragenlijst (zie bijlage 5) afgenomen bij mensen die het sportplein
hebben bezocht.

Tabel 3.1: Respons effect- en procesevaluatie
Naam project (sportbond)
n
Circulatie Mini Volleybal (NeVoBo)
Ultimate Volley Xperience (NeVoBo)
Beachvolleybal (NeVoBo)
Seniorensport/50 plus beurs (NOC*NSF)
Trio-triatlon (NTriathlonB)
Start to Run (Atletiekunie)
Start met Nordic Walking (Atletiekunie &
KNBLO-NL)
Start met Fiets-Fit (NTFU)
Start met wandelen (KNBLO-NL)
Start to skate (KNSB & SBN)
Knotshockey (KNHB)
Disc Golf (NfrisbeeB)
Bad-KIDS (NbadmintonB)
Denken en Doen (NbridgeB)
Sportfit 45+/65+ (KNGU)
Gym Kids/Gymmie en Diplomaturnen (KNGU)
Judo op school (JBN)
Fit en veilig (JBN)
Senioren zwemmen: gezond en gezellig (KNZB)
Roei je Fit (KNRB)
Tafeltennis Fit (NTTB)
Go biking/Tour en Bike Wize (KNWU)
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Effectevaluatie
voormeting
n

nameting

362

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

86
63
89
128
219
197

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

43
110
14
10
2
20
6
103
54
9
33
16
19
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee

29
85
7
38
63
21
20
11
43
-

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja (eigen evaluatie)
Nee
Nee
Nee
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3.2.1

Kenmerken van deelnemers
In tabel 3.2A en 3.2B staan de kenmerken van deelnemers per sportconcept weergegeven.
In totaal waren 16 sportconcepten gericht op een volwassen (>18 jaar) doelgroep, 1 op
jeugd (12-18 jaar) en 5 op kinderen (< 12 jaar). Achtergrondkenmerken van deelnemers
zoals geslacht, gemiddelde leeftijd, body mass index (BMI), het percentage chronisch
zieken, opleidingsniveau en de etniciteit worden per sportconcept weergegeven in tabel
2.1A en 2.1B. Daarnaast wordt ook de mate waarin deelnemers voorafgaand aan deelname voldeden aan de verschillende beweegnormen (NNGB, Fitnorm, en Combinorm)
weergegeven. Van 9 sportconcepten is deze informatie niet bekend, omdat bij deze sportconcepten geen beginvragenlijst is afgenomen. 4 Sportbonden zijn erin geslaagd om met
hun sportconcept (Disc Golf, Denken en Doen, Judo op School, en Fit en veilig) deelnemers te trekken waarvan het merendeel (>50%) voorafgaand aan deelname niet voldeed aan de Combinorm. Bij de overige sportconcepten was de minderheid van de deelnemers inactief. Bij drie sportconcepten (start to run, start met Fiets-Fit, en start to Skate)
voldeed meer dan 70% van de deelnemers bij aanvang aan het sportconcept aan de
Combinorm. Desondanks zijn er ook met deze projecten naar verhouding veel inactieven
en semi-actieven bereikt.
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3.2.2

Lichamelijke activiteit
De mate waarin deelname aan het sportconcept heeft geresulteerd in een toename van
lichamelijke activiteit staat gepresenteerd in tabel 3.3. Indien van méér dan 15 deelnemers
aan een sportconcept zowel de beginvragenlijst als de eindvragenlijst was afgenomen is
nagegaan of door deelname aan het sportconcept het aantal mensen dat voldoet aan de
beweegnormen is toegenomen. Zes sportconcepten voldeden aan deze voorwaarden.
Alleen bij ‘Start to Run’ voldoen er na deelname significant meer mensen aan de beweegnormen (NNGB, Fitnorm en Combinorm). Ook bij ‘Denken en Doen’ is het aantal
mensen dat voldoet aan de beweegnormen na deelname toegenomen, echter deze verschillen waren niet significant. Bij ‘Start met Fiets-Fit’ is het percentage mensen dat
voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Combinorm na deelname licht
gedaald. Daarentegen was er wel een lichte toename in het aantal mensen dat voldoet aan
de Fitnorm. Bij de overige sportconcepten werd geen verschil gevonden tussen het aantal
mensen dat vooraf en achteraf voldoet aan de beweegnormen. De uiteindelijke score van
de verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘mate waarin deelname aan
het sportconcept heeft geresulteerd in een toename in lichaamsbeweging’ wordt weergegeven in tabel 3.8A.
In tabel 3.8C staat per sportconcept het percentage van de deelnemers dat na deelname
aan de beweegnormen voldeed weergegeven. Bij sportconcepten die zich gericht hebben
op kinderen als doelgroep (zie ‘Circulatie Mini Volleybal’ en ‘Judo op school’) voldoet
ongeveer 10% van de kinderen na deelname aan de Combinorm. Uit tabel 3.2A blijkt dat
bij het sportconcept ‘Judo op School’ ook voorafgaand aan deelname ongeveer 10% van
de kinderen voldeed aan de Combinorm.

3.2.3

Lidmaatschap
Vrijwel bij alle sportconcepten was het merendeel van de deelnemers voorafgaand aan
deelname al actief sporter, wat overigens niet betekend dat deze mensen ook voldoende
bewegen (voldoen aan beweegnormen). Alleen bij de sportconcepten ‘Sportfit 45+/65+’
en ‘Judo op School’ was het merendeel van de deelnemers voorafgaand aan deelname
geen actief sporter (zie tabel 3.4). Daarnaast blijkt uit de resultaten ook dat bij de meeste
sportconcepten het merendeel van de deelnemers al lid was van één of meerdere sportverenigingen, dit hoeft echter niet per definitie een lidmaatschap van de sportvereniging
of sportbond te zijn die het sportconcept aanbied. Bij twee activiteiten (‘Ultimate Volley
Xperience’ en ‘Beachvolleybal’) was het merendeel van de deelnemers bestaand lid van
de sportvereniging/sportbond die de sportactiviteit aanbood.
Bij negen sportconcepten zijn méér dan 50% van de mensen, die voorafgaand aan deelname niet lid waren van de desbetreffende sportvereniging/sportbond, lid geworden of
hebben de intentie om lid te worden van de desbetreffende sportvereniging/sportbond
naar aanleiding van deelname aan het sportconcept (zie tabel 3.4). De uiteindelijke score
van de verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘mate waarin deelnemers aan het sportconcept de intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde
sport’ wordt weergegeven in tabel 3.8A.
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3.2.4

Waardering van het sportconcept
Over het algemeen werden alle sportconcepten goed gewaardeerd door deelnemers. Op
een schaal van 0-10, varieerde het gemiddelde cijfer voor de algemene waardering van de
sportconcepten tussen de 7,2 en 8,7 (zie tabel 3.5). Daarnaast gaf het overgrote deel van
de deelnemers bij alle sportconcepten aan met plezier te hebben deelgenomen en het leuk
te hebben gevonden om mee te doen aan de sportactiviteit. Ook de intensiteit en duur van
de sportactiviteiten werd over het algemeen goed gewaardeerd. Uitzondering hierop was
het sportconcept ‘Ultimate Volley Xperience’. Maar 48% van de deelnemers gaf aan dat
de intensiteit aansloot bij hun eigen niveau en maar 49% vond dat de duur van de activiteit aansloot bij hun eigen niveau. Daarentegen gaf het merendeel van de deelnemers wel
aan dat ‘Ultimate Volley Xperience’ voldoende uitdagend was. Andere indicatoren ten
aanzien van de waardering van de sportactiviteit, zoals ‘zou u de sportactiviteit aanraden
aan vrienden of familie’, staan per sportconcept weergegeven in tabel 3.5. De uiteindelijke score van de verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘waardering
van het sportconcept door deelnemers’ wordt weergegeven in tabel 3.8A.
De organisatie van de sportactiviteit en de kwaliteit van de begeleider/trainer werd bij alle
sportconcepten door het merendeel (>80%) van de deelnemers positief gewaardeerd.
Daarnaast had ook het merendeel (>70%) van de deelnemers een positieve indruk gekregen van de organiserende sportvereniging of sportbond (zie tabel 3.6). De uiteindelijke
scores op het beoordelingscriterium ‘waardering van de organisatie en verloop van de
sportactiviteit door deelnemers’ worden weergegeven in tabel 3.8A.

3.2.5

Continuering van het sport en/of beweeggedrag
Bij het merendeel van de sportconcepten hadden deelnemers na afloop van deelname de
intentie om de sportactiviteit te blijven doen (zie tabel 3.7). Uitzondering hierop zijn
‘Seniorensport – sportplein op de 50 plus beurs’ en ‘Fit en Veilig’. Van de bezoekers aan
het sportplein gaf 39% wel aan de intentie te hebben om één van de gepresenteerde
sporten te gaan doen. Bij ‘Fit en Veilig’ gaf 40% van de deelnemers aan de intentie te
hebben om deze sportactiviteit te blijven doen. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden
door de inhoud van het sportconcept. ‘Fit en Veilig’ bestond namelijk uit 7 lessen die in
het kader stonden van (bewustwording van het belang van) bewegen en zelfverdediging.
Het merendeel (>70%) van de deelnemers gaf wel aan eventueel mee te willen doen aan
een vervolgcursus en gaf daarnaast aan de intentie te hebben om meer en vaker te gaan
bewegen naar aanleiding van deelname aan ‘Fit en Veilig’.
Bij een aantal activiteiten (‘Start to Run’, ‘Start met Nordic Walking’, ‘Start met FietsFit’, ‘Start met wandelen’, ‘Judo op School’, en ‘Fit en Veilig’) heeft deelname aan de
sportactiviteit bij het merendeel (>60%) van de deelnemers geresulteerd in de intentie om
meer te gaan bewegen in de vrije tijd (zie tabel 3.7). De uiteindelijke scores op het beoordelingscriterium ‘De intentie van deelnemers om het sport en/of beweeggedrag te
continueren’ worden weergegeven in tabel 3.8A.
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Resultaten procesevaluatie
Bij vrijwel alle sportconcepten heeft een procesevaluatie plaatsgevonden. Een uitzondering hierop is het sportconcept ‘Tafeltennis Fit’ van de Nederlandse TafelTennis
Bond. Het interview bij deze sportbond heeft niet plaatsgevonden vanwege personele
wisselingen van de verantwoordelijke projectleiding en directie.
Mate waarin beoogde doelgroep en aantal deelnemers is bereikt
In de projectplannen (9) waren de beoogde doelgroepen geformuleerd, wat zich meestal
beperkte tot de beoogde leeftijdscategorie van deelnemers. Met vrijwel alle sportconcepten zijn de beoogde doelgroepen bereikt. In het kader van de doelstellingen van het
Nationaal Actieplan Sport en bewegen was het echter ook van belang dat de ontwikkelde
sportconcepten de inactieve en semi-actieve mensen bereikten. Bij het merendeel van de
sportconcepten is het ten dele gelukt om deze groep te bereiken. Bij de meeste sportconcepten voldeed namelijk het merendeel van de deelnemers voorafgaand aan deelname
aan de Combinorm. Alleen ‘Disc Golf’, ‘Judo op School’, ‘Denken en Doen’ en ‘Fit en
Veilig’ wisten deze groep wel te bereiken. De uiteindelijke scores op het beoordelingscriterium ‘mate waarin de beoogde doelgroep is bereikt’ worden weergegeven in tabel
3.8B.
Ook was in de projectplannen (9) beschreven hoeveel deelnemers men wilde bereiken.
Bij het merendeel van de sportconcepten is het niet gelukt om het beoogde aantal
deelnemers te bereiken voor de pilotfase. Bij de meesten is wel de doelstelling (zoals
geformuleerd in het projectplan) ten aanzien van het beoogde aantal deelnemers gedeeltelijk (> 50 %) bereikt. Bij 7 sportconcepten is minder dan 25% van het beoogde
aantal deelnemers bereikt. Een veel genoemde oorzaak was de tijdsdruk (relatief kort
tijdsbestek waarin sportconcepten ontwikkeld, georganiseerd en de pilotfase uitgevoerd
moest worden) en de manier waarop deelnemers waren geworven. Voornamelijk landelijke en regionale wervingscampagnes bleken vaak minder succesvol dan lokale strategieën. Enkele vertegenwoordigers van sportbonden van meer seizoensgebonden sportconcepten (zoals schaatsen en frisbee) noemden de ongunstige tijdsperiode waarin de
sportactiviteit plaatsvond als mogelijke oorzaak voor het tegenvallend deelnemers aantal.
De uiteindelijke scores op het beoordelingscriterium ‘mate waarin het beoogde aantal
deelnemers is bereikt’ worden weergegeven in tabel 3.8B.
Mate waarin projecten volgens tijdsplanning zijn verlopen
De ontwikkeling en pilotfase is bij de meeste sportconcepten volgens de oorspronkelijke
tijdsplanning of met een beperkte overschrijding van de tijdsplanning verlopen. Bij twee
sportconcepten (‘Trio-triatlon’ en ‘Go biking/Tour en Bike Wize’) is de tijdsplanning
echter niet gehaald. De sportactiviteit ‘Trio-triatlon’ bestaat uit het aanbieden van voorbereidingstrainingen voor een Trio-triatlon en het organiseren van Trio-triatlon evenementen. De Trio-triatlon evenementen hebben volgens de tijdsplanning plaatsgevonden.
De voorbereidingscursussen zijn echter niet van start gegaan, vanwege tijdsgebrek
(organisatie en logistiek kostten veel tijd). De sportactiviteit ‘Go biking/Tour en Bike
Wize’ van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie is ook niet gestart in de pilotfase
(2007) van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen – setting sport. In 2007 zijn alleen
voorbereidende activiteiten (zoals de ontwikkeling van lesmaterialen) uitgevoerd. De
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scores van de verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘mate waarin het
project volgens tijdsplanning is verlopen’ worden weergegeven in tabel 3.8B.
Mate waarin beoogde doelstellingen zijn bereikt
Voorafgaand aan de pilotfase zijn vanuit de sportbonden voor ieder sportconcept doelstellingen geformuleerd. Over het algemeen waren deze vrij ambitieus geformuleerd,
waardoor het merendeel van de doelstellingen ten dele zijn behaald. Slechts bij drie
sportconcepten zijn de beoogde doelstellingen volledig bereikt, namelijk bij ‘Circulatie
Mini Volleybal’, ‘Beachvolleybal’, en ‘Seniorensport – sportplein op de 50 plus beurs’.
Bij 4 sportconcepten zijn de doelstellingen onvoldoende behaald.
Bij drie sportconcepten (‘Start met nordic walking’, ‘Disc golf’ en ‘Start to skate’) zijn de
doelstellingen onvoldoende behaald vanwege een zeer laag aantal inschrijvingen waardoor de activiteiten geheel of ten dele zijn afgelast. Eén sportactiviteit (‘Go biking/Tour
en bike wize’) is in 2007 niet gestart waardoor vanzelfsprekend de doelstellingen onvoldoende zijn bereikt. De uiteindelijke score van de verschillende sportconcepten op het
beoordelingscriterium ‘mate waarin de doelstellingen zijn bereikt’ wordt weergegeven in
tabel 3.8B
Samenwerking, betrokkenheid en draagvlak bij betrokken partijen
Bij 10 sportconcepten waren er geen bedreigingen ten aanzien van de implementatie van
het sportconcept binnen de sportverenigingen. Hierbij is gevraagd naar de samenwerking
met sportverenigingen, in hoeverre het sportconcept aansluit bij het beleid van sportverenigingen en of de verenigingen beschikten over voldoende middelen (materiaal, mankracht, financieel, etc.) om het sportconcept aan te bieden. Bij 9 sportconcepten werd de
implementatie van het sportconcept binnen de sportverenigingen enigszins bedreigd. Bij
het merendeel van deze sportconcepten bestond de bedreiging uit het feit dat niet alle
sportverenigingen beschikten over voldoende middelen (bijvoorbeeld mankracht, locaties,
etc.) om het sportconcept aan te bieden of dat het sportconcept niet of ten dele aansluit bij
het beleid van sportverenigingen. Daarnaast gaven enkele sportbonden aan dat de samenwerking niet altijd even optimaal was verlopen, omdat de betrokken partijen (m.n. sportverenigingen) werken met vrijwilligers. Veel genoemde problemen hierbij zijn de beperkte beschikbaarheid en financiële middelen voor scholing van deze vrijwilligers en de
benodigde intensieve begeleiding vanuit de sportbond bij de organisatie van een sportconcept. Slechts bij twee concepten (Start met wandelen en Go biking/Tour en Bike
Wize) was de samenwerking met betrokken partijen niet geheel naar verwachting verlopen. De uiteindelijke score van de verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘implementatie van het sportconcept binnen sportverenigingen’ wordt weergegeven in tabel 3.8B.
Vertegenwoordigers van alle sportbonden gaven aan dat betrokken partijen over het
algemeen positief waren over het ontwikkelde sportconcept en dat betrokken partijen de
relevantie van de projecten onderschreven. Bij drie activiteiten (start met wandelen, BadKids en Go biking/Tour en Bike Wize) heeft dit echter niet geresulteerd in een actieve
inzet van het merendeel van de betrokken partijen bij de organisatie en uitvoer van de
activiteit. De uiteindelijke score van de verschillende sportconcepten op het beoordelings-
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criterium ‘betrokkenheid en draagvlak bij betrokken partijen’ wordt weergegeven in tabel
3.8B.
Structurele samenwerking en verankering op de lange termijn
De initiatiefnemers (sportbonden) van vrijwel alle sportconcepten gaven aan dat zij
mogelijkheden zien voor structurele samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen en gemeenten). De score van de verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘mogelijkheden voor structurele
samenwerking met betrokken partijen’ wordt weergegeven in tabel 3.8C.
De verankering van de sportactiviteit binnen het bondsbeleid op de lange termijn is bij 19
sportconcepten goed gewaarborgd. ‘Start met wandelen’ sluit in de huidige vorm slechts
gedeeltelijk aan bij het meerjarige marketingplan/bondsbeleid van de KNBLO-NL. Om
verankering op de langere termijn te waarborgen dient het concept ‘start met wandelen’
inhoudelijk en qua opzet aangepast te worden, zodat deze beter aansluit bij het meerjarige
marketingplan/bondsbeleid van de KNBLO-NL. Bij het sportconcept ‘Start met nordic
walking’ is de verankering op de langere termijn onvoldoende gewaarborgd. Zowel de
Atletiekunie als de KNBLO gaven aan dat de huidige opzet van ‘start met nordic
walking’ niet aansluit bij het meerjarige marketingplan/bondsbeleid. De score van de
verschillende sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘Verankering van de sportactiviteit op de lange termijn’ wordt weergegeven in tabel 3.8C.
Mogelijkheden en draagvlak voor landelijke implementatie
Twee sportconcepten (‘Circulatie Mini Volleybal’, ‘Start to Run’) zijn landelijke projecten waardoor de vraag of sportbonden mogelijkheden zien om het project landelijk of
breder te implementeren overbodig was. Dit was ook niet van toepassing bij het sportconcept ‘Seniorensport – sportplein op 50+ beurs’ aangezien het een beursactiviteit op
een landelijke beurs betreft. Bij 15 sportconcepten werd vanuit de sportbonden aangegeven dat er voldoende draagvlak was om het sportconcept landelijk of breder te implementeren. Hiervan werd echter vanuit twee sportbonden (t.a.v. het sportconcept ‘Beachvolleybal’ en ‘Disc Golf’) aangegeven dat het aantal beschikbare locaties of voorzieningen wel een bedreiging zijn voor bredere of landelijke implementatie. Bij ‘start met
nordic walking’ en ‘start met wandelen’ werd vanuit de betreffende bonden aangegeven
dat alleen na veranderingen in de organisatie en inhoud van het sportconcept mogelijkheden werden gezien om het project breder of landelijk te implementeren. De uiteindelijke scores op het beoordelingscriterium ‘draagvlak voor landelijke/bredere implementatie’ worden weergegeven in tabel 3.8C.
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Afhankelijkheid organisatorische en financiële support op de lange termijn
Bij vrijwel alle sportconcepten werd vanuit sportbonden aangegeven dat het sportconcept
op de lange termijn en bij eventuele bredere of landelijke implementatie zonder organisatorische support georganiseerd zou kunnen worden. Uitzondering hierop is het sportconcept ‘start met nordic walking. Vanuit de betreffende sportbond werd namelijk aangegeven dat het sportconcept niet of alleen in een aangepaste vorm te willen continueren
in de toekomst, waardoor de vraag over (on)afhankelijkheid van sportbonden van organisatorische steun niet van toepassing was. De uiteindelijke score van de overige sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘onafhankelijkheid van organisatorische support
voor continuering op de lange termijn’ wordt weergegeven in tabel 3.8C.
Vanuit alle sportbonden werd aangegeven dat er op de korte termijn nog externe
financiële support nodig was om de sportconcepten goed te implementeren bij de
verenigingen of scholen. Elf sportconcepten zouden op de lange termijn gecontinueerd
kunnen worden zonder externe financiële support. Bij acht sportconcepten zou geringe
financiële support nodig zijn voor continuering op de lange termijn. Bij ‘Seniorensport –
sportplein op 50+ beurs’ is voor continuering op de lange termijn jaarlijks aanzienlijke
financiële support noodzakelijk. De uiteindelijke score van de overige sportconcepten op
het beoordelingscriterium ‘onafhankelijkheid van financiële support voor continuering op
de lange termijn’ wordt weergegeven in tabel 3.8C.
Kosteneffectiviteit
Bij 13 sportconcepten werd vanuit de betrokken sportbonden aangegeven dat naar hun
oordeel de behaalde resultaten opwegen tegen gemaakte kosten. Bij drie sportconcepten
(‘Ultimate Volley Xperience’, ‘Disc Golf’, en ‘Senioren zwemmen: gezond en gezellig’)
werd vanuit de betrokken sportbonden aangegeven dat men twijfelt over de kosteneffectiviteit van het sportconcept of dat het sportconcept in de huidige vorm momenteel niet
kosteneffectief is maar wel verwacht wordt dat dit in de toekomst zal verbeteren. Vier
sportconcepten (‘start met nordic walking’, ‘start met fiets-fit’, ‘start met wandelen’, en
‘start to skate’) werden in de huidige vorm niet kosteneffectief bevonden. Vanuit enkele
sportbonden werd wel aangegeven dat dit verbeterd zou kunnen worden door de opzet of
organisatie van het sportconcept te veranderen. De uiteindelijke score van de overige
sportconcepten op het beoordelingscriterium ‘kosteneffectiviteit’ wordt weergegeven in
tabel 3.8C.
SWOT-analyse
Op basis van de verzamelde informatie uit de effectevaluatie en procesevaluatie zijn alle
sportconcepten beoordeeld met behulp van de vooraf opgestelde beoordelingcriteria (zie
tabel 2.1A en 2.1B). De uiteindelijke scores van ieder sportconcept staan weergegeven in
tabel 3.8A, 3.8B en 3.8C. Om sportbonden te informeren over de succes- en faalfactoren
en eventuele aandachtpunten voor verbetering is op basis van de scores van de sportconcepten op de beoordelingscriteria per sportconcept een zogenaamde Strength,
Weaknesses, Opportunities en Treats (SWOT) analyse gedaan. Deze SWOT-analyse
bestond uit een analyse van de sterktes en zwaktes (interne factoren) en een analyse van
eventuele bedreigingen en mogelijkheden (externe factoren) van ieder sportconcept. Bij
de analyse van interne factoren (sterkte en zwakte analyse) is gekeken naar de mate
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waarin het aantal deelnemers dat voldoet aan de beweegnormen is veranderd, de waardering van het sportconcept, de organisatie en opzet door deelnemers, in hoeverre het
beoogde aantal deelnemers en de beoogde doelgroep is bereikt, in hoeverre het project
volgens tijdsplanning is verlopen, in hoeverre de doelstellingen zijn behaald, verankering
van het sportconcept op de lange termijn, afhankelijkheid van externe organisatorische en
financiële support voor continuering van het sportconcept op de lange termijn en de
kosteneffectiviteit van het sportconcept. Bij de analyse van externe factoren (bedreigingen en mogelijkheden analyse) is gekeken naar de mate waarin deelnemers naar
aanleiding van deelname de intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde
sport, de intentie van deelnemers om het beweeg- en sportgedrag te continueren,
draagvlak en samenwerking met betrokken partijen, mogelijkheden voor structurele
samenwerking met betrokken partijen, en de mogelijkheden voor landelijke of bredere
implementatie van het sportconcept. De SWOT- analyse van ieder sportconcept staat
weergeven in bijlage 1.
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4 Conclusie

In de pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn binnen de setting sport
in een relatief kort tijdsbestek 22 verschillende sportconcepten ontwikkeld. Deze sportconcepten werden over het algemeen goed gewaardeerd door deelnemers. Ook het draagvlak en de samenwerking met de verschillende betrokken partijen is over het algemeen
goed verlopen. Daarentegen blijkt uit dit onderzoek dat het nog moeilijk is om grote
groepen semi-actieve en inactieve mensen te enthousiasmeren voor dergelijke sportactiviteiten. Daarnaast bleek het, alhoewel deelnemers over het algemeen de sportactiviteiten
positief waarderen, niet altijd eenvoudig om deze doelgroep te binden (in de vorm van
een lidmaatschap) aan de georganiseerde sport. Dit onderzoek geeft een beeld van de
succes- en faalfactoren van de ontwikkelde sportconcepten binnen de setting sport van het
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Daarnaast geeft het een beeld van de korte
termijn effecten van deze sportconcepten op de mate van lichamelijke activiteit van
deelnemers en de intentie van deelnemers ten aanzien van toekomstig sport- en beweeggedrag. Het korte tijdsbestek waarin het onderzoek is uitgevoerd is waarschijnlijk een
mogelijke verklaring waarom er bij een aantal sportconcepten geen verbetering in de
mate van lichamelijke activiteit van deelnemers kon worden aangetoond. Vervolgonderzoek zal inzicht moeten geven in de effecten op de langere termijn en welke sportconcepten daadwerkelijk succesvol zullen zijn bij landelijke of bredere implementatie.
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Afkortingen en begrippen

NeVoBo
NTB
KNBLO-NL
NTFU
KNSB
SBN
KNHB
NFB
NBB
NBB
KNGU
JBN
KNZB
KNRB
NTTB
KNWU
NNGB
NISB

Nederlandse Volleybal Bond
Nederlandse Triathlon Bond
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland
Nederlandse TourFiets Unie
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
Skate Bond Nederland
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Nederlandse Frisbee Bond
Nederlandse Badminton Bond (in rapport weergegeven als (NBadmintonB)
Nederlandse Bridge Bond (in rapport weergegeven als NBridgeB)
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Judo Bond Nederland
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond
Koninklijke Nederlandse Roei Bond
Nederlandse TafelTennis Bond
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
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Bijlage 1: Omschrijving en SWOT analyses sportconcepten

Naam sportconcept

: Circulatie Mini Volleybal (CMV)

Sportbond

: Nederlandse Volleybal Bond

Projectomschrijving

: De kern van dit concept is dat kinderen tussen de 6 – 12 jaar in 6
verschillende stappen volleybal wordt aangeleerd. Het CMV kent
6 elkaar opvolgende niveaus waarbij op elk niveau een
moeilijkere volleybaltechniek wordt aangeboden. Elk niveau
heeft betrekking op 1 levensjaar (niveau 1 = 6 jarigen). Het CMV
is een officiële competitiesport in Nederland. De NeVoBo geeft
scholenprojecten CMV, meestal bestaan deze uit 3 lessen per
klas.

Doelstelling

: Er zijn veel doelstellingen geformuleerd. Samenvattend wil de
Volleybalbond dat meer mensen lid worden van de bond (17.972
nieuwe leden in 2007) en/of dat meer leden voldoen aan de
Combinorm (van de genoemde leden is 60% semi-actief bij
nulmeting). Hierbij richten ze zich met name op de semiactieven. Dit gebeurt deels door het aanbieden van nieuwe
volleybalproducten, en het stimuleren van verenigingen om het
assortiment aan producten en aantal doelgroepen uit te breiden.

Doelgroep

: 6-12 jaar.

Duur

: Training gemiddeld 1 uur. Wedstrijd gemiddeld 20 min per
wedstrijd (toernooivorm).
Scholenproject: 1 lesuur (45 minuten).

Frequentie

: Competitiespelers: 1 tot 3 trainingen per week + toernooi, gemiddeld om de twee weken.
Scholenprojecten: gemiddeld 3 lessen CMV.

Aantal participerende : Tussen 19.000 – 23.000 leden verdeeld over 700 verenigingen
met jeugd.
Wervingsstrategie

: Er is op de volgende manieren bekendheid gegeven aan het
sportconcept: verenigingen, scholen, internet, kranten, TV,
clinics ouders/trainers etc.

Eventueel vervolgtraject/project

: N.v.t. (doorlopende activiteit).
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SWOT-analyse: Circulatie Mini Volleybal (CMV)
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in het
algemeen positief gewaardeerd (8,2; cijfer op
een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers
(toename in 2007 van 4000 deelnemende
kinderen) is bereikt. In 2007 is het aantal deelnemende kinderen namelijk toegenomen met
6000 deelnemende kinderen. In de periode 20042007 is het deelnemers aantal gestegen van 5000
naar 19.000-23.000 kinderen.
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde
tijdsplanning verlopen.
 De opgestelde doelstellingen zijn bereikt.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de langere
termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische
support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen
voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in
een toename van lichaamsbeweging (wel/niet
voldoen beweegnormen), omdat er alleen na
deelname door deelnemers een vragenlijst is
afgenomen.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (6-12 jaar). Kijkend naar de gemiddelde
leeftijd van deelnemers is de beoogde doelgroep bereikt. Zwakte is echter dat het onbekend is of deelnemers voorafgaand aan
deelname wel of niet voldoen aan de Combinorm.
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering van het sportconcept
op de lange termijn.

Mogelijkheden
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de intentie hebben om lid te worden
van de georganiseerde sport; van de deelnemende kinderen die voor deelname niet lid
waren van de volleybalbond/vereniging geeft
96,4% aan de intentie te hebben om lid te
worden of is inmiddels al lid geworden naar
aanleiding van deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 96% van
de deelnemers is namelijk van plan om de
sportactiviteit te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen
m.b.t. de samenwerking met betrokken partijen
(verenigingen en scholen) en de mate waarin
het sportconcept aansluit bij het beleid van
deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
verenigingen en scholen) zijn positief en
onderschrijven de relevantie van het sportconcept en hebben zich actief ingezet bij de
organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele samenwerking met het merendeel van de
betrokken partijen.
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Naam sportconcept

: UVX (Ultimate Volley Xperience)

Sportbond

: Nederlandse Volleybal Bond

Projectomschrijving

: In het project UVX worden volleybalevenementen georganiseerd
die specifiek gericht zijn op de doelgroep jongeren (13-18 jaar).
Tijdens deze evenementen, die op een leuke locatie plaatsvinden,
met muziek etc., worden volleybalgerelateerde activiteiten aangeboden, rekening houdend met de waarden en behoeftes van de
doelgroep.

Doelstelling

: Er zijn veel doelstellingen geformuleerd. Samenvattend wil de
Volleybalbond dat meer mensen lid worden van de bond (17.972
nieuwe leden in 2007) en/of dat meer leden voldoen aan de
Combinorm (van de genoemde leden is 60% semi-actief bij
nulmeting). Hierbij richten ze zich met name op de semiactieven. Dit gebeurt deels door het aanbieden van nieuwe
volleybalproducten, en het stimuleren van verenigingen om het
assortiment aan producten en aantal doelgroepen uit te breiden.

Doelgroep

: 13-18 jaar.

Duur

: Evenement wat met enige regelmaat wordt georganiseerd; start
18.00u – einde 22.00u.

Frequentie

: UVX-tour: 10 events per jaar in 1 stad (5 tours = 50 events).
UVXclusive: 10 – 20 losse events per jaar.

Aantal participerende : 4-5 steden (40-50 events), 10-20 eenmalige events
(UVXclusive).
Wervingsstrategie

: Er is op de volgende manieren bekendheid gegeven aan het
sportconcept: internet, member get member systeem, posters,
flyers, kranten, TV, persberichten, interviews, gemeenten,
volleybalverenigingen, scholen etc.

Eventueel vervolgtraject/project

: N.v.t. (doorlopende activiteit).
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SWOT-analyse: UVX (Ultimate Volley Xperience)
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (8,2;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische support voor continuering op de
lange termijn.

Bedreiging
 Het merendeel van de deelnemers is actief
sporter en al lid van een
volleybalvereniging. Het organiseren van
de sportactiviteit heeft geresulteerd in
relatief weinig nieuwe leden van
volleybalverenigingen; van de deelnemers
die voor deelname niet lid waren van de
Volleybalbond/volleybalvereniging geeft
slechts 39,1% aan de intentie te hebben om
lid te worden of is inmiddels al lid
geworden naar aanleiding van deelname
aan het sportconcept.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in een
toename van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen
beweegnormen), omdat er alleen na deelname door
deelnemers een vragenlijst is afgenomen.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (13-18
jaar). Kijkend naar de gemiddelde leeftijd van deelnemers is de beoogde doelgroep bereikt. Zwakte is
echter dat het onbekend is of deelnemers voorafgaand aan deelname wel of niet voldoen aan de
Combinorm.
 De mate waarin het sportactiviteit aansluit, qua duur
en intensiteit, bij het startniveau van de deelnemers.
Van de deelnemers gaf 47% aan dat het sportconcept
qua intensiteit aansluit bij zijn/haar startniveau en
49% van de deelnemers gaf aan dat het sportconcept
qua duur aansluit bij zijn/haar startniveau.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers is bereikt. Doel was om in de periode 2004-2007 om
10.000 deelnemers te hebben. Momenteel hebben er
1.200 jongeren deelgenomen aan UVX evenementen,
mede doordat er slechts enkele evenementen zijn
georganiseerd. Voor 2008 zijn echter 70 evenementen gepland over heel Nederland, waardoor de
verwachting is dat het beoogde aantal deelnemers in
2008 alsnog bereikt wordt.
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering van het sportconcept op de
lange termijn (vanuit bijvoorbeeld gemeenten).
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen voor
de sportbond nog niet op tegen de behaalde resultaten. De verwachting is dat bij uitbreiding van het
aantal locatie het project kosteneffectief wordt.
Mogelijkheden
 De intentie van deelnemers om het sport en/of beweeggedrag te continueren. 92% van de deelnemers
is namelijk van plan om de sportactiviteit te blijven
doen en 83% van de deelnemers geeft aan mee te
willen doen aan een volgend UVX evenement.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t.
de samenwerking met betrokken partijen (verenigingen) en de mate waarin het sportconcept aansluit
bij het beleid van deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
verenigingen) zijn positief en onderschrijven de
relevantie van het sportconcept en hebben zich actief
ingezet bij de organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
 De initiatiefnemer ziet mogelijkheden en beschikt
over voldoende locaties/voorzieningen om het
sportconcept landelijk/breder te implementeren.
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Naam sportconcept

: Beachvolleybal

Sportbond

: Nederlandse Volleybal Bond

Projectomschrijving

: Wat betreft beachvolleybal worden er verschillende activiteiten
ondernomen. Er worden beachvolleybal promotieclinics en
mobiele beachvolleybalprojecten georganiseerd met het doel
zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met deze relatief
nieuwe tak van sport. In aansluiting op deze kennismaking
worden verschillende beachvolleybal wedstrijdvormen opgezet.
Ook zullen semi-permanente beachvolleybal accommodaties
worden opgericht.

Doelstelling

: Er zijn veel doelstellingen geformuleerd. Samenvattend wil de
Volleybalbond dat meer mensen lid worden van de bond (17.972
nieuwe leden in 2007) en/of dat meer leden voldoen aan de
Combinorm (van de genoemde leden is 60% semi-actief bij
nulmeting). Hierbij richten ze zich met name op de semiactieven. Dit gebeurt deels door het aanbieden van nieuwe
volleybalproducten, en het stimuleren van verenigingen om het
assortiment aan producten en aantal doelgroepen uit te breiden.

Doelgroep

: jongeren (14-18 jaar) en volwassenen (19-45 jaar).

Duur

: De duur van het project is niet beperkt. Herhaling en uitbreiding
van de projecten van 2005 t/m 2008 is voorlopig goed mogelijk.
Jaarlijks vinden de projecten plaats in de periode april t/m
september.

Frequentie

: De frequentie is voor de diverse projecten erg verschillend.
Kennismakings clinics zijn eenmalige projecten van één tot vier
lessen. Beachvolleybalscholen bieden een aanbod dat varieert
van 3 tot 12 trainingen per week. Cursussen om docenten op te
leiden bestaan uit vier bijeenkomsten en worden sinds 2005
tussen de 2 of 4 keer per jaar gegeven. Competitievormen
bestaan uit toernooien die op weekenddagen gespeeld worden.

Aantal participerende : Beachvolleybalscholen:
Inmiddels zijn er in Nederland:18 beachvolleybalscholen die op
30 locaties trainingen aanbieden (dit waren er 0 in 2004).
Daarnaast zijn er (minimaal) 4 locaties die in 2008 willen
starten. Aan de projecten van de beachvolleybalscholen wordt
door een kleine 4.000 mensen deelgenomen.
Beachvolleybalverenigingen:
Er zijn op dit moment in Nederland 21
beachvolleybalverenigingen (dit waren er 3 in 2004) daarnaast is
er een sterk groeiend aantal zaal volleybalverenigingen die
plannen hebben om te gaan starten met een beachafdeling.
Hieraan wordt door ruim 3000 mensen deelgenomen (was 300 in
2004).
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Doordeweekse recreatieve competities:
Het aantal doordeweekse recreatieve competities is minimaal 19.
Deze vinden vooral bij de verenigingen plaats, zijn grotendeels
dezelfde deelnemers.
Regionale competities:
Sinds 2005 zijn er regionale competities in Nederland ontstaan.
Op dit moment zijn er 5 regionale competities voor volwassenen,
daarnaast zijn er 4 regionale competities voor jeugd, uitmondend
in een NK. De regionale circuits bestaan gemiddeld uit 7
toernooien. Daarnaast is er voor de jeugd een apart Nederlands
Kampioenschap georganiseerd dat niet alleen tot een titel leidt,
maar dat vooral ook een wervende functie heeft. Aan de regionale competities nemen ruim 3500 volwassenen deel en aan de
jeugdcompetities deelnemers bijna 5000. Tevens valt het Palm
Bech Life circuit onder de NeVoBo-vlag, dit is een groot
recreatief beachvolleybalcircuit waaraan ruim 10.000 teams
deelnemen.
Beachvolleybalclinics voor jeugd en volwassenen:
Het aantal deelnemers aan beachvolleybalclincis voor jeugd en
volwassenen is de afgelopen drie jaar sterk gestegen: Van 0 in
2004, tot ruim 11.000 in 2007. De verwachting is dat dit er ruim
20.000 kunnen worden in 2008.
Wervingsstrategie
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: Voor de beachvolleybal promotieclinics wordt de jeugd benaderd via scholen, volwassenen via indoor-volleybal verenigingen, bedrijven en regionale media.
Publiciteit voor de projecten wordt op diverse manieren gegenereerd:
folders en posters bij zaalvolleybalvereningen en scholen, direct
benaderen van scholen en verenigingen, websites, persberichten
in regionale en lokale media, digitale nieuwsbrieven, en aansluiten bij media en campagnes van commerciële bedrijven die
actief zijn in het beachvolleybal.
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Eventueel vervolgtraject/project

: Een eventueel vervolg traject zou kunnen bestaan uit het
continueren en verder intensiveren en verbeteren van de
bestaande activiteiten. Daarbij zijn er de volgende verbeterpunten:
- Beachvolleybalclinics: nu er een steeds betere landelijke
dekking is van beachvolleyballocaties zou er een aanbod en
informatie pakket moeten komen dat de stap van kennismaking
met beachvolleybal naar lidmaatschap van een vereniging
vereenvoudigd (een aantal gratis lessen plus een folder met
informatie over locaties en over de deelname aan de gratis
lessen). Verder is het wenselijk het aantal clinics op te voeren
omdat de vraag sterk toeneemt.
- Ondersteuning van de beachvolleybalscholen op weg naar
professionalisering door middel van: beter materiaal, automatisering van inschrijven, ontwikkelen betere locaties en
accommodaties.
- ondersteuningspakket om de regionale circuits en recreatieve
competities te faciliteren op gebied van accommodaties,
publiciteit en automatisering wedstrijdorganisatie en inschrijving.
- Ondersteuning zaalvolleybalverenigingen die met beachvolleybal willen starten door middel van een ondersteuningspakket bestaande uit: documentatie, aantal kennismakingslessen
voor trainers van de vereniging, aantal clinics voor scholen,
basispakket beachvolleybalmateriaal.
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SWOT-analyse: Beachvolleybal
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in het
algemeen positief gewaardeerd (8,2; cijfer op een
schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers is
bereikt. In totaal ongeveer 23.500 deelnemers aan
de verschillende onderdelen (jeugdcompetities,
seniorencompetities, promotieclinics en mobiele
volleybalclinics).
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 De gestelde doelstellingen zijn bereikt.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische
en financiële support voor continuering op de
lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen
voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten
(subjectief oordeel sportbond).
Bedreiging
 Beperkte beschikbaarheid van materiaal en financiële middelen om het sportconcept aan te bieden
(speelt met name in de kleinere gemeenten).
 De initiatiefnemer ziet mogelijkheden om het
sportconcept landelijk/breder te implementeren,
maar een probleem hierbij is wel het gebrek aan
accommodaties waar het sportconcept
opgezet/georganiseerd kan worden.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd
in een toename van lichaamsbeweging
(wel/niet voldoen beweegnormen), omdat er
alleen na deelname door deelnemers een
vragenlijst is afgenomen.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (13-18, 19-35, en 35-55 jaar). Kijkend
naar de gemiddelde leeftijd van deelnemers is
de beoogde doelgroep bereikt. Zwakte is
echter dat het onbekend is of deelnemers
voorafgaand aan deelname wel of niet voldoen
aan de Combinorm.

Mogelijkheden
De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de intentie hebben om lid te worden
van de georganiseerde sport; van de
deelnemers die voor deelname niet lid waren
van de volleybalbond/vereniging geeft 61%
aan de intentie te hebben om lid te worden of
is inmiddels al lid geworden naar aanleiding
van deelname aan het sportconcept (beperking
is wel dat 54% van deelnemers voor deelname
aan de sportactiviteit al lid was van de sportbond/vereniging).
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. 93% van de
deelnemers is namelijk van plan om de
sportactiviteit te blijven doen en 83% van de
deelnemers geeft aan mee te willen doen aan
vervolg evenement/competities.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen
m.b.t. de samenwerking met betrokken
partijen (verenigingen) en de mate waarin het
sportconcept aansluit bij het beleid van deze
betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
verenigingen) zijn positief en onderschrijven
de relevantie van het sportconcept en hebben
zich actief ingezet bij de organisatie en uitvoer
van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
structurele samenwerking met het merendeel
van de betrokken partijen.
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Naam sportconcept

: Seniorensport: Sportplein op de 50plusbeurs

Sportbond

: Gezamenlijke seniorenbonden / NOC*NSF

Projectomschrijving

: Op de 50Plus Beurs- ’s werelds grootste evenement voor actieve
50plussers – komen jaarlijks bijna 100.000 bezoekers.
NOC*NSF heeft samen met 20 sportbonden verschillende
sporten op een sportplein met een oppervlakte van 1180m²
gepresenteerd. Bezoekers konden actief verschillende sporten
uitproberen. Hierbij stonden de belangrijkste waarden van sport
voor 50plussers centraal: gezelligheid, (natuur)beleving en
competitie. De aangeboden activiteiten waren gericht op 50plussers en zowel actief als communicatief ondersteunend aan alle
activiteiten die de sport onderneemt om meer senioren te binden
aan de georganiseerde sport.

Doelstelling

: Bijdragen aan de bekendheid over de manier waarop de sport
inspeelt op de (veranderende) behoefte onder senioren en aan het
binden van senioren aan de georganiseerde sport. Ook worden
verschillende bedieningsconcepten gepresenteerd en uitgetest.
Het doel was dat 10.000 mensen (actief) kennis hebben gemaakt
met een (nieuw) sportaanbod waardoor ze (opnieuw) geïnspireerd zijn geraakt om zich aan te sluiten bij een bond en/of
vereniging.

Doelgroep

: 50 plussers.

Duur

: De duur staat niet vast. Bezoekers kunnen op het sportplein
kennismaken met verschillende sporten en deze ook actief
uitproberen.

Frequentie

: De 50PlusBeurs duurt 5 dagen.

Aantal participerende : 20
Wervingsstrategie

: In samenwerking met de beursorganisatie (Plusproducties) is
publiciteit gegeven aan 50+beurs op sportgerelateerde websites
(bijvoorbeeld www.sport.nl en bondensites), bladen. Daarnaast
heeft de beursorganisatie (Plusproducties) in al hun publicaties
het sportplein gepromoot, zoals bijvoorbeeld het programmaboek, informatiebrochures (oplage 1,2 miljoen), website plusproducties, telegraaf (special over 50+beurs).
Afdeling communicatie en marketing van het NOC*NSF heeft
standaard promotie materiaal (bv artikelen) gemaakt en verspreid
onder de participeren bonden. Sportbonden hebben dit vervolgens verspreid (in bijvoorbeeld tijdschriften of lokale
kranten).

Eventueel vervolgtraject/project

: De intentie is om het sportplein op de 50plusbeurs te continueren
in de toekomst.
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SWOT-analyse: Seniorensport: Sportplein op de 50plusbeurs
Sterkte
 Het sportplein werd door bezoekers in het
algemeen positief gewaardeerd (8,2; cijfer
op een schaal van 0-10).
 De mate waarin het beoogde aantal bezoekers is bereikt. In totaal hebben 10.406
mensen (van de 97.000 beursbezoekers)
actief een sportactiviteit uitgeprobeerd op
het sportplein.
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 De gestelde doelstellingen zijn bereikt.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van
NOC*NSF (Verankering van de
sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische support voor continuering op de
lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten
wegen voor NOC*NSF op tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
 De mate waarin bezoekers van het sportplein de intentie hebben om lid te worden
van de georganiseerde sport; van de bezoekers die niet lid zijn van een sportbond/
vereniging geeft slechts 23% aan de intentie te hebben om lid te worden van een
sportbond/vereniging naar aanleiding van
het bezoek aan het sportplein.
 De mate waarin bezoekers de intentie hebben om (méér) te gaan sporten naar aanleiding van het bezoek aan het sportplein.
Van de bezoekers heeft maar 39% de intentie om een sportactiviteit te gaan doen naar
aanleiding van het bezoek aan het sportplein en heeft 37% de intentie om vaker te
gaan sporten dan voorheen.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in een
toename van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen
beweegnormen), omdat er alleen na deelname door
deelnemers een vragenlijst is afgenomen.
 De mate waarin de bezoekers van het sportplein
overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep.
Vanzelfsprekend is de beoogde doelgroep, 50plussers, bereikt. Nadeel is echter dat het merendeel van
de bezoekers semi- of norm-actief is, 58% van de
bezoekers voldoet aan de Combinorm.
 Afhankelijkheid van externe financiële support voor
continuering van het sportconcept op de lange termijn.

Mogelijkheden
 Initiatiefnemers (NOC*NSF) hebben positieve
ervaringen met de organisatie/uitvoer van de
activiteiten op het sportplein bij het merendeel van
de sportbonden en heeft ook positieve ervaringen
t.a.v. de samenwerking met alle betrokken partijen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen met de
mate waarin de organisatie van het sportplein aansluit bij het beleid van sportbonden en de mate
waarin sportbonden beschikken over benodigde
middelen (materiaal, manskracht, financieel, etc.)
om het sportplein te organiseren.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
sportbonden) zijn positief en onderschrijven de
relevantie van het sportplein en hebben zich actief
ingezet bij de organisatie en uitvoer van het sportplein.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
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Naam sportconcept

: Trio-triatlon

Sportbond

: Nederlandse Triathlon Bond

Projectomschrijving

: Trio-triatlon bestaat al langer als meest laagdrempelige vorm van
triatlon. Hierbij kunnen de drie afzonderlijke disciplines
(zwemmen, fietsen en Run) van een (veelal korte) triatlon door
drie afzonderlijke sporters worden afgelegd.
In 2007 was het streven om met de tien best georganiseerde
triatlonverenigingen het trio-triatlonproject uit te voeren. Dit
houdt in dat elke vereniging gedurende twee periodes ongeveer
10 trio’s opvangen en voorbereid op deelname aan een Trioevenement. Daarnaast werd ingezet op uitbreiding en continuering van trio-evenementen georganiseerd door triatlon
evenementorganisaties.

Doelstelling

: Het aanbieden van gevarieerde, laagdrempelige duursportactiviteiten gericht op het verbeteren van de gezondheid en
fitheid van Nederlanders, zodat zij gaan voldoen aan de fitnorm.
Het aanbieden van een kennismakingsactiviteit (deelnemers
worden bij verenigingen voorbereid op deelname aan een triotriatlon evenement) door de 10 best georganiseerde verenigingen
aan met name in de leeftijdscategorie 25-45 jaar (jong- en ouder
werkenden) en scholieren (12-18 jaar). In overleg met gerenommeerde triatlonorganisatoren (evenementenorganisaties) worden
laagdrempelige trio-evenementen georganiseerd. Gestreefd werd
dat 200 trio’s werden voorbereid voor een trio-evenement en dat
daarnaast op basis van open inschrijving nog eens 200 trio’s
deelnamen. Daarnaast was een doelstelling om een samenwerkingsverband te ontwikkeld met andere sportbonden (KNAU,
KNWU, KNZB) en tenslotte het ontwikkelen van een draaiboek
Trio-triatlon.

Doelgroep

: 25 tot 45 jarigen (jong/ouder-werkenden) en 12 tot 18 jarigen
(scholieren).

Duur

: De trio-evenementen zijn eenmalige activiteiten. De voorbereidingsactiviteiten om vatten een training bij de verenigingen
met een duur van aantal weken.

Frequentie

: Per triatlonorganisator worden 1 trio-evenementen aangeboden
per jaar. Doel is dat verenigingen die voorbereidingsactiviteiten
gaan aanbieden dit traject 2 keer per jaar gaan aanbieden.

Aantal participerende : 10 verenigingen en meerdere triatlon evenementorganisaties.
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Wervingsstrategie

: Er is vanuit de betrokken verenigingen op de trio-evenementen
gewezen. Er is op de volgende manieren bekendheid gegeven aan
het sportconcept: Posters, website, nieuwsbrief, bondsblad,
informatiebijeenkomst met vereniging en organisaties en
congres.

Eventueel vervolgtraject/project

: Het doel is om in 2008 en 2009 het aantal deelnemende verenigingen en evenementorganisaties uit te breiden. Hiermee zal
het aantal deelnemers toenemen. Daarnaast zal samenwerking
uitgebreid worden met verenigingen/scholen/bedrijven en
gemeenten en andere projecten zoals bijvoorbeeld: sport match
school.

SWOT-analyse: Triotriatlon
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in het algemeen positief gewaardeerd (8,1; cijfer op een schaal
van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de langere
termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische en
financiële support voor continuering op de lange
termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen voor
de sportbond op tegen de behaalde resultaten
(subjectief oordeel).

Bedreiging
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor
deelname niet lid waren van de Triatlonbond/triatlonvereniging geeft slechts 12,6% aan de intentie te
hebben om lid te worden of is inmiddels al lid
geworden naar aanleiding van deelname aan het
sportconcept.
 De mate waarin sportverenigingen en evenementenorganisaties beschikken over voldoende middelen
om het sportconcept aan te bieden. Voor groei van
het aantal evenementen en opzet van de
kennismakingsactiviteiten is extra financiële middelen en extra menskracht nodig.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in
een toename van lichaamsbeweging (wel/niet
voldoen beweegnormen), omdat er alleen na
deelname door deelnemers een vragenlijst is
afgenomen.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
overeenkomen met de vooraf beoogde
doelgroep (12-18 jarige scholieren en 25 tot 45
jarige jong/ouder werkende). Kijkend naar de
gemiddelde leeftijd van deelnemers is de beoogde doelgroep bereikt. Zwakte is echter dat
het onbekend is of deelnemers voorafgaand aan
deelname wel of niet voldoen aan de Combinorm.
 De mate waarin het project volgens de tijdsplanning is verlopen; de kennismakingsactiviteiten zijn nog niet gestart in 2007 vanwege tijdsgebrek, wel hebben er verschillende
triotriatlon evenementen plaatsgevonden.
Mogelijkheden
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren, blijkend uit: het
aantal deelnemers (92,7%) dat aangeeft de
intentie te hebben om de sportactiviteit te
blijven doen binnen deze setting en het aantal
deelnemers dat geïnteresseerd is in een
vervolgtraject of activiteit (60,7%).
 Initiatiefnemers positieve ervaringen hebben
m.b.t. de samenwerking met betrokken partijen
(verenigingen en evenementenorganisaties) en
de mate waarin het sportconcept aansluit bij het
beleid van deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen
(evenementenorganisaties, verenigingen,
gemeenten, scholen, etc.) zijn positief en
onderschrijven de relevantie van het sportconcept.
 Evenementenorganisaties hebben zich actief ingezet bij de organisatie van en uitvoer van het
sportconcept.
 De sportbond ziet mogelijkheden voor structurele samenwerking met de betrokken partijen.
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Naam sportconcept

: Start to Run

Sportbond

: Atletiekunie

Projectomschrijving

: Op meer dan 100 locaties kunnen – niet bewegende – Nederlanders terecht om kennis te maken met de diverse facetten van
de loopsport. Het project duurt 6 weken, waarin éénmaal per
week deelnemers georganiseerd en onder begeleiding van een
professionele coach gaan trainen. Deelnemers krijgen huiswerk
voor de 5 tussenliggende weken mee om hiernaast zelf tweemaal
per week actief te worden. Er worden theorie-items tijdens de
lessen aangeboden, bijvoorbeeld over goede schoenen en voeding. Ook krijgen de deelnemers online adviezen en trainingsschema’s. Op de zesde en laatste dag wordt de cyclus van Start to
Run afgesloten met testlopen van 3 tot 5 kilometer. Deelnemers
worden automatisch lid van de bond voor een periode van 4
maanden. De ervaring uit eerdere jaren leert dat 60 à 80% van de
deelnemers in beweging blijft.

Doelstelling

: Meer mensen op een gezonde en verantwoorde wijze in beweging brengen en houden. Mensen plezier laten beleven in het
hardlopen.

Doelgroep

: Beginnende lopers, die niet of nog te weinig bewegen.

Duur

: Zes lessen.

Frequentie

: Het project wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Aantal participerende : Er wordt gestreefd naar 4000 deelnemers op 100 locaties.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven:
- Landelijke media aandacht door Atletiekunie en in dit geval
ook NISB.
- Via Hardloopspeciaalzaken; deze zoeken vaak lokale aandacht
via lokale kranten, verenigingen etc. De Atletiekunie levert
hiervoor een mediapakket.
- Via aangesloten verenigingen.
- Via internet, onder andere via www.starttorun.nl

Eventueel vervolgtraject/project

: Na deelname aan Start to Run kunnen deelnemers lid worden van
verenigingen. De Atletiekunie is druk bezig om de samenwerking
tussen hardloopspeciaalzaken en verenigingen te vergroten zodat
dit ten goede komt aan de doorstroom van de deelnemers aan
Start to Run.
In de toekomst wil de Atletiekunie de afsluitende testloop meer
centraliseren met meer locaties samen.
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SWOT-analyse: Start to Run
Sterkte
 De mate waarin deelname aan het sportconcept resulteert in een toename in
lichaamsbeweging. Na deelname voldeden
significant meer mensen aan de fitnorm en
Combinorm.
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (8,2;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (4000 deelnemers zowel in het
voorjaar als het najaar) is bereikt. In het
voorjaar hebben 3.900 mensen deelgenomen en in het najaar hebben 3.000
mensen deelgenomen.
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische support voor continuering op de
lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten
wegen voor de sportbond op tegen de
behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging

Zwakte
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (beginnende
hardlopers die weinig of niet bewegen). Deelnemers
waren met name beginnende hardlopen. Zwakte is
echter dat het merendeel van de deelnemers voor
deelname reeds voldeed aan de Combinorm (71%).
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering van het sportconcept op de
lange termijn.

Mogelijkheden
De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor deelname
niet lid waren van de Atletiekunie/hardloopvereniging
geeft 57% aan de intentie te hebben om lid te worden
of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding van
deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 95% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit
te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t. de
samenwerking met betrokken partijen (hardloopspeciaalzaken en verenigingen) en de mate waarin het
sportconcept aansluit bij het beleid van deze betrokken
partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n. hardloopspeciaalzaken en verenigingen) zijn positief en
onderschrijven de relevantie van het sportconcept en
hebben zich actief ingezet bij de organisatie en uitvoer
van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
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Naam sportconcept

: Start to Nordic Walk

Sportbond

: Atletiekunie & KNBLO

Projectomschrijving

: Dit jaar biedt de Atletiekunie & de KNBLO voor het eerst ook
Start to Nordic Walk aan. Op zo’n 40 locaties verspreidt over
Nederland wordt de mogelijkheid geboden kennis te maken met
deze populaire tak van sport. Tijdens zes trainingen leren deelnemers van ervaren en gecertificeerde trainers de techniek en
fijne kneepjes van Nordic Walking. Trainingen vinden in een
gevarieerd terrein plaats. Het project duurt 6 weken, waarin
éénmaal per week deelnemers georganiseerd en onder begeleiding gaan trainen. Deelnemers krijgen huiswerk mee om hiernaast zelf tweemaal per week actief te worden en kunnen online
advies en/of trainingsschema’s krijgen. Deelnemers worden
automatisch lid van de bond voor een periode van 4 maanden.

Doelstelling

: Meer mensen op een gezonde en verantwoorde wijze in
beweging brengen en houden.

Doelgroep

: Beginnende nordic wallkers.

Duur

: Zes lessen.

Frequentie

: In maart 2007 en september 2007 is het Start to nordic walk
project georganiseerd.

Aantal participerende : Ongeveer 40 locaties.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven:
- Landelijke media aandacht door Atletiekunie en in dit geval
ook NISB.
- Via Hardloopspeciaalzaken; deze zoeken vaak lokale aandacht
via lokale kranten, verenigingen etc. De Atletiekunie levert
hiervoor een mediapakket.
- Via aangesloten verenigingen.
- Via internet, onder andere via www.starttorun.nl

Eventueel vervolgtraject/project

:-
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SWOT-analyse: Start to Nordic Walk
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (7,2;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd.
 De mate waarin het project volgens de
vooraf vastgestelde tijdsplanning is
verlopen.

Bedreiging
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de
deelnemers die voor deelname niet lid
waren van de Atletiekunie of de KNBLO
geeft slechts 31% aan de intentie te hebben om lid te worden of is inmiddels al lid
geworden naar aanleiding van deelname
aan het sportconcept.
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Zwakte
 De mate waarin deelname aan het sportconcept resulteert in een toename in lichaamsbeweging. Na deelname voldoen er niet meer mensen aan de
beweegnormen (NNGB, Fitnorm en Combinorm).
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (1.500
deelnemers verspreid over 50 locaties) is bereikt. Uiteindelijk hebben zich 97 mensen ingeschreven voor
start met nordic walking.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (beginnende
nordic walkers). Deelnemers waren met name beginnende nordic walkers. Zwakte is echter dat het
merendeel van de deelnemers voor deelname reeds
voldeed aan de Combinorm (56%).
 De vooraf opgestelde doelstellingen zijn niet bereikt.
 Het sportconcept sluit in de huidige vorm niet volledig
aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de
langere termijn).
 Initiatiefnemers zien geen mogelijkheden om het
sportconcept te continueren en/of landelijk/breder te
implementeren.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen voor
de sportbond niet op tegen de behaalde resultaten
(subjectief oordeel).
Mogelijkheden
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 86% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit
te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t. de
samenwerking met betrokken partijen (hardloopspeciaalzaken, verenigingen en trainers) en de mate
waarin het sportconcept aansluit bij het beleid van
deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n. hardloopspeciaalzaken, verenigingen en trainers) zijn
positief en onderschrijven de relevantie van het
sportconcept en hebben zich actief ingezet bij de
organisatie en uitvoer van het sportconcept.
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Naam sportconcept

: Start met Fiets-Fit

Sportbond

: Nederlandse Toer Fiets Unie

Projectomschrijving

: Op 50 locaties worden clinics mountainbiken georganiseerd. Het
project duurt 6 weken, waarin éénmaal per week onder professionele begeleiding aandacht wordt besteed aan verschillende
mountainbike technieken. Na deze zes weken kunnen deelnemers
gratis meedoen aan een mountainbiketocht.

Doelstelling

: Meer leden aan de bond en verenigingen binden (groeien van
40.000 TFK-houders in 2006 naar 60.000 in 2008). Daarnaast
zorgen dat 75% van de deelnemers meer gaan bewegen. Verder
wordt per locatie gestreefd naar 30 deelnemers.

Doelgroep

: De doelgroep is heel breed: zowel gezondheidsfietsers (beginnende, veelal inactieve fietser), recreatieve fietsers, sportieve
fietsers en mountainbikers.

Duur

: Zes lessen.

Frequentie

: Het project wordt in eerste instantie 1 keer per jaar georganiseerd
(september 2007).

Aantal participerende : 50 locaties, per locatie 30 deelnemers.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven:
- Landelijke en regionale media aandacht door NISB en locale
aandacht door NTFU.
- Via Fietsspeciaalzaken; lokale aandacht via lokale kranten,
verenigingen etc. De NTFU heeft hiervoor een mediapakket
geleverd.
- Via aangesloten verenigingen.
- Via internet, onder andere via www.startmet.nl

Eventueel vervolgtraject/project

:-
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SWOT-analyse: Start met Fiets-Fit
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (7,9;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische support voor continuering op de
lange termijn.

Bedreiging
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Zwakte
 De mate waarin deelname aan het sportconcept
resulteert in een toename in lichaamsbeweging. Na
deelname voldoen er niet meer mensen aan de
beweegnormen (NNGB, Fitnorm en Combinorm).
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers
(1.500 deelnemers verspreid over 50 locaties) is
bereikt. Uiteindelijk hebben zich 232 mensen ingeschreven en deelgenomen aan start met Fiets Fit.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (de doelgroep was heel breed: gezondheidsfietsers – beginnende, veelal inactieve fietsers -, recreatieve fietsers,
sportieve fietsers en mountainbikers). Deelnemers
kwamen overeen met de in het projectplan beschreven
beoogde doelgroep. Zwakte is echter dat het merendeel van de deelnemers voor deelname reeds voldeed
aan de Combinorm (75%).
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering van het sportconcept op de
lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen bij het
huidige aantal deelnemers voor de sportbond niet op
tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel). Om
kosteneffectiviteit te kunnen waarborgen moeten er
meer deelnemers geworven worden.
Mogelijkheden
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor deelname
niet lid waren van de NTFU/mountainbikevereniging
geeft 50% aan de intentie te hebben om lid te worden
of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding van
deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 94% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit
te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t. de
samenwerking met betrokken partijen (fietsspeciaalzaken en verenigingen) en de mate waarin het sportconcept aansluit bij het beleid van deze betrokken
partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n. fietsspeciaalzaken en verenigingen) zijn positief en onderschrijven de relevantie van het sportconcept en hebben
zich actief ingezet bij de organisatie en uitvoer van het
sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
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Naam sportconcept

: Start met wandelen

Sportbond

: KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland

Projectomschrijving

: Het project duurt 6 weken, waarin éénmaal per week deelnemers
georganiseerd en onder begeleiding van een professionele coach
kennismaken met verschillende wandelvormen.

Doelstelling

: Meer mensen op een gezonde en verantwoorde wijze in
beweging brengen en houden.

Doelgroep

: Beginnende wandelaars.

Duur

: Zes lessen met vervolgaanbod.

Frequentie

: In september 2007 is het Start met wandelen project georganiseerd.

Aantal participerende : Het doel was 30 locaties. Er hebben zich 21 locaties aangemeld
waarvan er uiteindelijk 15 door gebrek aan deelnemers afvielen.
Er bleven 6 locaties over.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven:
- Via de NISB campagne.
- NISB had materiaal beschikbaar gesteld om lokale aandacht
voor het project te trekken.
- De KNBLO heeft het in de magazine gezet, op de website en
verspreid tijdens regionale bijeenkomsten.

Eventueel vervolgtraject/project

: Na de zes lessen konden de deelnemers een vervolgaanbod
krijgen van de deelnemende verenigingen/instructeurs, zoals een
cursus nordic walking.
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SWOT-analyse: Start met wandelen
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (8,0;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd.
 De mate waarin het project volgens de
vooraf vastgestelde tijdsplanning is verlopen.
 Het sportconcept sluit in aangepaste vorm
(meer cursusdagen, lagere inschrijfkosten
voor deelnemers en project moet op een
ander tijdstip plaatsvinden) aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische en financiële support voor continuering op de lange termijn.
Bedreiging
 Initiatiefnemers hebben geen positieve
ervaringen m.b.t. de samenwerking met
betrokken partijen (m.n. verenigingen)
t.a.v. dit project en de mate waarin het
sportconcept aansluit bij het beleid van
deze betrokken partijen.
 De initiatiefnemer ziet geen mogelijkheden
om het sportconcept in de huidige vorm
landelijk/breder te implementeren.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in een
toename van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen
beweegnormen), omdat minder dan 15 deelnemers
zowel voor als na deelname een vragenlijst hebben
ingevuld.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (300450 deelnemers verspreid over 30 locaties) is bereikt. Uiteindelijk hebben 55 mensen deelgenomen
verspreid over 6 locaties.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen voor
de sportbond niet op tegen de behaalde resultaten
(subjectief oordeel).

Mogelijkheden
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor deelname
niet lid waren van de KNBLO-NL/wandelvereniging geeft 86% aan de intentie te hebben om lid te
worden of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding van deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 85% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit te blijven doen.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
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Naam sportconcept

: Start to Skate

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Schaats Bond / Skate Bond Nederland

Projectomschrijving

: Aan volwassenen die op dit moment niet schaatsen of skaten
wordt een gecombineerd programma aangeboden. Binnen deze
kennismaking leert de sporter (opnieuw) schaatsen en skaten.
Vervolgens kunnen de sporters na afloop gebruik maken van het
aanbod van skate- en/of schaatsvereniging. Op 10 plekken in het
land (7 duursport, 3 kunstrijden) wordt in 2007 een kennismakingsaanbod en vervolgaanbod opgezet en uitgevoerd. Er
wordt hierbij gestreefd naar twee groepen van 15 mensen per
locatie.

Doelstelling

: Meer mensen aan de bond en haar verenigingen te binden. Het
gaat dan vooral om mensen die van te voren niet (georganiseerd)
schaatsen of skaten. Er wordt gestreefd naar 300 deelnemers,
waarbij verwacht wordt dat er 150 lid worden van een vereniging.

Doelgroep

: Duursport: mannen en vrouwen tussen de 35 en 45 jaar.
Kunstrijden: voornamelijk vrouwen, tussen de 25 en 40 jaar.

Duur

: 6 weken.

Frequentie

: Duursport: 6 lessen van 1 uur (2 lessen skaten, 2 lessen skeeleren
en 2 lessen schaatsen).
Kunstrijden: 6 lessen van 1 uur (3 lessen kunstrolschaatsen, 3
lessen kunstrijden op een kunstijsbaan).

Aantal participerende : 10 locaties.
Wervingsstrategie

: Zowel op landelijk als lokaal/regionaal niveau is bekendheid
gegeven aan start to skate. Landelijk niveau: publicaties in
landelijke krant, tijdschrift van de bond, folders op 50plusbeurs,
verschillende internetsites en sportraden geïnformeerd. Locaal:
promotiemateriaal en ideeën voor de promotie zijn geleverd aan
de sportverenigingen. De verenigingen hebben vervolgens dit
promotiemateriaal locaal verspreid. Verder is in samenwerking
met Sport en zaken van NOC*NSF geprobeerd om start to skate
uit te zetten in zakelijke markt.

Eventueel vervolgtraject/project

:-
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SWOT-analyse: Start to Skate
Sterkte
 De mate waarin het project volgens de
vooraf vastgestelde tijdsplanning is verlopen.
 Het sportconcept sluit aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond (Verankering van de sportactiviteit
op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische support voor continuering op de
lange termijn.

Bedreiging
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Zwakte
 Onbekend, in hoeverre 1. deelnemers lid zijn geworden van de georganiseerde sport naar aanleiding
van deelname, 2. deelnemers het sportconcept, de
organisatie en verloop waarderen, 3. de intentie hebben hun beweeg/sportgedrag te continueren en 4. in
hoeverre deelname heeft geresulteerd in een toename
van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen beweegnormen).
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (300
deelnemers) is bereikt. Uiteindelijk hebben zich
slechts 15 mensen ingeschreven voor start to skate.
Start to skate is hierdoor afgelast. Mensen die zich
hadden (introductie) ingeschreven hebben een alternatieve sportactiviteit gedaan bij één van de schaats/
skate verenigingen.
 De mate waarin mensen die zich hadden ingeschreven
voor start to skate overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (Duursport: 35-45jaar en kunstrijden:
25-40 jaar). De mensen die zich hadden ingeschreven
kwamen overeen met de beoogde doelgroep. Zwakte is
echter dat het merendeel van deze mensen voor
deelname reeds voldeed aan de Combinorm (70%).
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële organisatorische support voor continuering op de lange
termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen voor de
sportbond bij het huidige aantal inschrijvingen niet op
tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Mogelijkheden
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t. de
samenwerking met betrokken partijen (verenigingen)
en de mate waarin het sportconcept aansluit bij het
beleid van deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n. verenigingen) zijn positief en onderschrijven de relevantie
van het sportconcept en hebben zich actief ingezet bij
de organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
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Naam sportconcept

: Knotshockey

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Projectomschrijving

: Op hockeyverenigingen is de activiteit knotshockey aangeboden
aan ouderen (65+). Alle hockeyverenigingen hebben daartoe een
introductiepakket ontvangen. Hockeyverenigingen zijn gepolst of
ze interesse hebben om knotshockey aan te bieden. Er zijn tien
hockeyverenigingen geselecteerd waar in 2007 knotshockey
aangeboden zou moeten worden. Deze tien verenigingen kregen
extra ondersteuning bijvoorbeeld dmv aanschaf van materialen,
het verzorgen van demonstraties, het opleiden van trainers etc.
De overige verenigingen werden gestimuleerd om knotshockey
alvast te introduceren.

Doelstelling

: Knotshockey wordt bij tien verenigingen structureel aangeboden.
Hierdoor worden meer mensen lid van de vereniging/bond en
kunnen de knotshockey deelnemers mogelijk een rol vervullen in
het vrijwilligerswerk.

Doelgroep

: Ouderen.

Duur

: Structureel, dus het hele jaar door.

Frequentie

: Minstens 1 keer per week.

Aantal participerende : 10 locaties, 15 à 20 deelnemers per locatie.
Wervingsstrategie

: Deelnemers zijn op verschillende manieren geworven:
- Via netwerk van leden van vereniging.
- Contacten met ouderenbond/GALM/brochures.
- Artikelen in plaatselijke krant.
- Via / via.

Eventueel vervolgtraject/project

: Knotshockey bij meer verenigingen structureel aanbieden. Meer
aandacht geven aan activiteit knotshockey vanuit de KNHB.
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SWOT-analyse: Knotshockey
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (8,7;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
overeenkomen met de vooraf beoogde
doelgroep (ouderen); het is echter onbekend of het gaat om inactieve, semi of
normactieve ouderen.
 De mate waarin het project volgens de
vooraf vastgestelde tijdsplanning is verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische en financiële support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten
wegen voor de sportbond op tegen de
behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in een
toename van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen
beweegnormen), omdat minder dan 15 deelnemers
zowel voor als na deelname een vragenlijst hebben
ingevuld.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (150200 verspreid over 10 verenigingen) is bereikt. In 2007
zijn 9 verenigingen daadwerkelijk gestart, 3 beiden het
nu structureel aan, 3 verenigingen hadden te weinig
inschrijvingen om te beginnen maar proberen het op
een ander moment nogmaals en 3 verenigingen zijn
definitief gestopt vanwege te weinig inschrijvingen.

Mogelijkheden
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor deelname niet lid
waren van de hockeybond/vereniging geeft 83% aan
de intentie te hebben om lid te worden of is inmiddels
al lid geworden naar aanleiding van deelname aan het
sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Alle deelnemers (100%)
zijn namelijk van plan om de sportactiviteit te blijven
doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t. de
samenwerking met betrokken partijen (verenigingen)
en de mate waarin het sportconcept aansluit bij het
beleid van deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n. verenigingen) zijn positief en onderschrijven de relevantie
van het sportconcept en hebben zich actief ingezet bij
de organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
 De initiatiefnemer ziet mogelijkheden om het sportconcept in de huidige vorm landelijk/breder te implementeren.
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Naam sportconcept

: Disc Golf

Sportbond

: Nederlandse Frisbee Bond

Projectomschrijving

: De activiteiten in 2007 worden rond de 2 bestaande Disc Golf
banen georganiseerd. Deelnemers krijgen bij een clinic de
gelegenheid om de beginselen van Disc Golf te leren. Als de
lessen doorlopen zijn worden ze uitgenodigd om aan een
wedstrijd tegen anderen cursisten deel te nemen. Verder worden
ze gestimuleerd in hun eigen tijd te gaan Disc Golfen. Ook wordt
ernaar gestreefd om tijdens cursusdagen demo’s door ervaren
Disc Golfers te organiseren.

Doelstelling

: Het voornaamste doel is om mensen meer te laten bewegen en
kennis te laten maken met de sport, ten eerste via de cursus die
wordt aangeboden, ten tweede via vervolg activiteiten of
wedstrijden. Daarnaast is de doelstelling om meer mensen lid te
laten worden van de Nederlandse Frisbee Bond (minimaal 100
mensen extra).

Doelgroep

: 18 tot 40 jarigen.

Duur

: Een clinic duurt 1,5 uur en daarna hebben mensen nog de gelegenheid om zelfstandig aan de slag te gaan.

Frequentie

: 4 clinics per dag. 3 verschillende dagen per locatie en uiteindelijk
nog 1 wedstrijddag per locatie.

Aantal participerende : 2.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven:
- Huis aan huis flyeren.
- Locale media.
- Klantenbestand van frisbeewinkel.nl

Eventueel vervolgtraject/project

: Regionale wedstrijden organiseren.
Speciale website creëren waarbij mensen elkaar kunnen opzoeken en hun eigen ontworpen disc golf baan kunnen uploaden.
Door eventueel lidmaatschap infomeren over NFB nieuws &
activiteiten.
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SWOT-analyse: Disc Golf
Sterkte
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
overeenkomen met de vooraf beoogde
doelgroep (18-40 jaar). Deelnemers
kwamen qua leeftijd overeen met de beoogde doelgroep. Daarnaast voldeed het
merendeel van de deelnemers (80%) voorafgaand aan deelname niet aan de Combinorm.
 Het project volgens de vooraf vastgestelde
tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische en financiële support voor continuering op de lange termijn.

Bedreiging
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden
voor landelijke/bredere implementatie.
Probleem is echter het aantal beschikbare
vrijwilligers en de afwezigheid van een
verenigingsstructuur.
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Zwakte
 Onbekend, in hoeverre 1. deelnemers lid zijn geworden van de georganiseerde sport naar aanleiding
van deelname, 2. deelnemers het sportconcept, de
organisatie en verloop waarderen, 3. de intentie hebben hun beweeg/sportgedrag te continueren en 4. in
hoeverre deelname heeft geresulteerd in een toename
van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen beweegnormen).
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (doelstelling 100 nieuwe leden) is bereikt. In 2007 hebben
uiteindelijk 45 mensen deelgenomen aan disc golf.
 De mate waarin de opgestelde doelstellingen (doelstelling 100 nieuwe leden) bereikt zijn. De doelstelling
is niet behaald door het lage aantal deelnemers.
 Kosteneffectiviteit; de Fisbeebond twijfeld of de gemaakte kosten opwegen tegen de behaalde resultaten
(subjectief oordeel). Kijkend naar de verhouding
tussen het aantal deelnemers/nieuwe leden en de gemaakte kosten is het project vooralsnog niet kosteneffectief. Kijkend naar het aantal bereikte mensen via
de verspreide flyers is het project volgens de Frisbeebond wel kosteneffectief geweest.
Mogelijkheden
 Het merendeel van de betrokken partijen (instructeurs)
zijn positief en onderschrijven de relevantie van het
sportconcept en hebben zich actief ingezet bij de organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
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Naam sportconcept

: Badminton voor kidz & speedbadminton & badminton slaat een
goed figuur

Sportbond

: Nederlandse Badminton Bond

Projectomschrijving

: Om het aanbod van badmintonverenigingen te verbreden zijn
verschillende activiteiten bedacht door de bond. Deze activiteiten
zijn bij de verenigingen gelegd en de verenigingen waren vrij om
te kiezen of en welke activiteiten ze wilden gaan aanbieden. Het
initiatief lag hierbij erg bij de verenigingen, ook de vorm waarin
ze de activiteiten precies aanboden. Het gaat om de activiteiten
(1) badminton voor kidz (actieve en dynamische vorm van
badminton doordat regels en veld aangepast zijn, inclusief
competitieaanbod), (2) speedbadminton (sneller spel door aangepaste rackets en shuttle, kan ook buiten of in het donker (met
blacklight) worden gespeeld) en (3) badminton slaat een goed
figuur (gevarieerde trainingen waarbij conditieverbetering
centraal staat). Het doel van de activiteiten is om mensen te
enthousiasmeren voor badminton en te werven voor de vereniging.

Doelstelling

: Het verbeteren van het aanbod van badmintonverenigingen om
potentiële badmintonners een interessant aanbod te bieden dat
interessant genoeg is om deel te nemen zodat vervolgens wordt
voldaan aan de combinnorm. Een tweede doel is het verhogen
van het ledenaantal (toename van 85.000 in 2012).

Doelgroep

: De activiteiten zijn gericht op 2 doelgroepen:
- jongeren van 8-15 jaar;
- volwassenen van 25-40 jaar.

Duur

: September 2007-maart 2008; de aangeboden activiteit wisselde
in duur, vaak een uur per keer.

Frequentie

: Wisselend.

Aantal participerende : 5 grote verenigingen (Vleuten, Waddinxveen, Arnhem, Heiloo en
Hulst).
Wervingsstrategie

: Deelnemende verenigingen zijn tijdens strategiegesprekken op
verschillende manieren geworven:
- grootte van vereniging;
- innovatief beleid;
- beschikbaarheid van accommodatie;
- bereidheid deel te nemen.
Verder is er aandacht gegeven op website, in bulletins en nieuwsbrieven.

Eventueel vervolgtraject/project

: Het aanbod wordt verder uitgewerkt. Vervolgens wordt via
diverse wegen (strategiegesprekken, site, badminton bulletin,
CLUBKOERS) dit project in het land uitgezet.

Evaluatie pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport & Bewegen, NIVEL 2008

83

SWOT-analyse: Badminton voor kidz & speedbadminton & badminton slaat een goed figuur
Sterkte
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (doelstelling was dat 8 verenigingen deelnamen) is bereikt. In 2007 hebben
uiteindelijk 5 verenigingen activiteiten
aangeboden (m.n. badminton voor kidz),
waardoor ongeveer 2000 kinderen kennis
hebben gemaakt met badminton.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
van badminton voor kids overeenkomen
met de vooraf beoogde doelgroep (8-15
jaar). Deelnemers aan badminton voor kids
kwamen qua leeftijd overeen met de beoogde doelgroep. Het is echter onduidelijk
in hoeverre dit inactieve, semi of normactieve kinderen zijn. Badminton slaat een
goed figuur is door slechts enkele verenigingen aangeboden.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische en financiële support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten
wegen voor de sportbond op tegen de
behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
 Verenigingen beschikten niet altijd over
voldoende middelen om de sportconcepten
aan te beiden; sommige verenigingen hadden behoefte aan een handleiding en sommige beschikten over te weinig tijd en
manskracht.
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Zwakte
 Onbekend, in hoeverre 1. deelnemers lid zijn geworden van de georganiseerde sport naar aanleiding
van deelname, 2. deelnemers het sportconcept, de
organisatie en verloop waarderen, 3. de intentie
hebben hun beweeg/sportgedrag te continueren en 4.
in hoeverre deelname heeft geresulteerd in een
toename van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen
beweegnormen).
 De mate waarin het project volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning is verlopen. Het is niet gelukt
om het project uit te voeren binnen de tijdplanning
en zijn niet alle drie de sportconcepten gestart (in
2007 alleen badminton voor kidz en badminton slaat
een goed figuur gestart). Dit kwam m.n. door
onvoorziene problemen in de personele bezetting.

Mogelijkheden
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t.
de samenwerking met het meerendeel van de betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (instructeurs) zijn positief en onderschrijven de relevantie
van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Denken en doen

Sportbond

: Nederlandse Bridge Bond

Projectomschrijving

: Er worden in gemeenten sociale netwerken voor ouderen opgezet, waarin een actieve en gezonde leefstijl wordt gestimuleerd. In deze sociale netwerken staat het ontmoeten van
andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden
centraal; zo kunnen ze deel (blijven) nemen aan het lokale
maatschappelijke leven. Deze netwerken worden na totstandkoming (dus na de 1e fase) in samenwerking met de NTFU en
KNBLO-NL benaderd voor beweegactiviteiten.

Doelstelling

: Primair doel is om bij de 55+ groep door sport de inactiviteit te
verminderen en de gezondheid te bevorderen. Een gewenst
bijkomend effect kan zijn (maar dit is niet de primaire doelstelling) dat er meer leden bij de bond komen. Beoogd is om 80%
van de opgezette netwerken te behouden, waarbij 60% van de
oorspronkelijke deelname wordt gecontinueerd.

Doelgroep

: Ouderen van 55+.

Duur

: Doorlopend, voor maximaal twee seizoenen (sept-mei) daana
moet netwerk zelfstandig zijn en zonder begeleiding verder
kunnen.

Frequentie

: 1 keer per week.

Aantal participerende : Gericht wordt op circa 4 gemeenten met in totaal circa 6 netwerken.
Wervingsstrategie

: Allereerst worden gemeenten geselecteerd. Vervolgens wordt per
gemeente/netwerk gekeken hoe deelnemers aan het netwerk
geworven kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: Haarlem
(oproep via huisartsen) en Emmen (folders voor doelgroep in
wijk).

Eventueel vervolgtraject/project

: Het vervolgproject is tweeledig. Na het eerste seizoen van de
pilot zou het tweede seizoen moeten volgen. Daarnaast is op
basis van de succesvolle ervaringen tot op heden het aantrekkelijk het project uit te breiden met meer gemeenten.
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SWOT-analyse: Denken en doen
Sterkte
 Na deelname voldeden meer mensen aan de beweegnormen, echter deze verschillen waren niet
significant.
 Het sportconcept werd door deelnemers in het
algemeen positief gewaardeerd (8,3; cijfer op een
schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep
(ouderen; 55+). Daarnaast heeft denken en doen
met name inactieve en semi-actieve mensen weten
te bereiken, namelijk 55% van de deelnemers
voldeed voorafgaand aan deelname niet aan de
Combinorm.
 Het beoogde aantal deelnemers (320 deelnemers
verdeeld over 4 locaties; 80 deelnemers per
locatie) is gedeeltelijk bereikt. In 2007 zijn alle
vier de locaties (in drie verschillende gemeentes)
gestart, met in totaal 162 deelnemers (deelnemers
aantal oktober 2008).
 Het project volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de langere
termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische
en financiële support voor continuering op de
lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen
voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten
(subjectief oordeel).
Bedreiging
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Zwakte

Mogelijkheden
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de intentie hebben om lid te worden
van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor deelname niet lid waren van
de bridgebond/vereniging geeft 68% aan de
intentie te hebben om lid te worden of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding van
deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 88% van
de deelnemers is namelijk van plan om de
sportactiviteit te blijven doen.
 Het merendeel van de betrokken partijen
(m.n. gemeenten) zijn positief en onderschrijven de relevantie van het sportconcept
en hebben zich actief ingezet bij de organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
structurele samenwerking met het merendeel
van de betrokken partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Sportfit 45+/65+

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

Projectomschrijving

: Sportfit is een activiteit specifiek voor ouderen (45+ en 65+).
Meestal bestaat Sportfit uit een variërend aanbod van activiteiten
zoals sport en spel, wandelen en nordic walking. Op dit moment
bieden ongeveer 850 verenigingen Sportfit aan en ongeveer 350
verenigingen doen dit niet. De KNGU wil het aanbod van Sportfit uitbreiden en zal in het kader hiervan een aantal activiteiten
ondernemen zoals het vernieuwen van de handleiding Sportfit,
inzetten van promotiepakketten, ondersteuning van 10 verenigingen in het opstarten van sportfit, en het informeren van
verenigingen.

Doelstelling

: Verhogen van het bewegingsaanbod Sportfit. In 2007 is het doel
dat het aantal verenigingen dat Sportfit aanbiedt met 10 gestegen
is. Een tweede doel is het verhogen van het aantal leden van de
verenigingen.

Doelgroep

: 45-plussers en 65-plussers.

Duur

: Structureel.

Frequentie

: Gemiddeld 1 keer per week, 1 uur.

Aantal participerende : In 2007 wordt gericht geprobeerd tien verenigingen te ondersteunen in het aanbieden van Sportfit.
Wervingsstrategie

: De werving is gericht op de intermediair, dat zijn het bestuurlijk
en technisch kader van de verenigingen. De 350 verenigingen die
nog geen Sportfit aanbieden zijn allen aangeschreven over het
belang en inhoud van Sportfit. Een maand later hebben deze
verenigingen een handleiding gekregen (hoe start ik sport/
bewegen voor ouderen op?). Zeven verenigingen hebben hierop
gereageerd en ondersteuning gevraagd bij de KNGU. Hier zijn
nog twee GALM projecten aan toegevoegd.

Eventueel vervolgtraject/project

: Het is een structureel project.

Ontwikkelde
producten:

- Handleiding: hoe start ik sport/bewegen voor ouderen.
- Training van kaderleden.
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SWOT-analyse: Sportfit 45+/65+
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in
het algemeen positief gewaardeerd (8,4;
cijfer op een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit werd door deelnemers positief
gewaardeerd.
 Het beoogde aantal deelnemers (bij 10 verenigingen sportfit introduceren) is gedeeltelijk bereikt. In 2007 zijn 9 verenigingen
gestart met sportfit.
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe financiële
en organisatorische support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten
wegen voor de sportbond op tegen de
behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
 De mate waarin verenigingen beschikken
over voldoende middelen (materiaal, manskracht en eventueel financiële middelen)
om het sportconcept aan te bieden. De
bottelneck is het aantal beschikbare mensen
die opgeleid is om lessen te verzorgen en
de beperkte financiële middelen voor de
vergoeding van deze mensen.
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Zwakte
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (ouderen;
45+ en 65+). Deelnemers kwamen overeen met de
in het projectplan beschreven beoogde doelgroep.
Zwakte is echter dat het merendeel van de deelnemers voor deelname reeds voldeed aan de
Combinorm (54%).
 De mate waarin deelname aan het sportconcept
resulteert in een toename in lichaamsbeweging. Na
deelname voldoen er niet meer mensen aan de
beweegnormen (NNGB, Fitnorm en Combinorm).

Mogelijkheden
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemende kinderen die voor
deelname niet lid waren van de KNGU/vereniging
geeft 75 % aan de intentie te hebben om lid te worden of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding
van deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 90% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t.
de samenwerking met betrokken partijen (verenigingen) en de mate waarin het sportconcept aansluit
bij het beleid van deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
verenigingen en scholen) zijn positief en onderschrijven de relevantie van het sportconcept en
hebben zich actief ingezet bij de organisatie en
uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Gym kids en Gymmie- en Diplomaturnen

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

Projectomschrijving

: Gym Kids en Gymmie- en Diplomaturnen zijn producten die
motorisch verantwoorde bewegingsactiviteiten omvatten. Deze
bewegingsactiviteiten zijn, per leeftijdscategorie, in een lesmap
weergegeven. Kinderen die deelnemen aan de lessen Gymmieen Diplomaturnen kunnen zogeheten gymmies (soort flippo’s)
verdienen wanneer ze iets nieuws hebben geleerd. Zo zijn er
gymmies van het maken van een koprol, een handstand etc. De
KNGU gaat deze activiteiten promoten door het verspreiden van
informatie, het geven van presentaties, het ontwikkelen van een
promotietoolkit en het organiseren van clinics. In eerste instantie
binnen de verenigingen, hierna ook binnen het onderwijs/dagverblijven etc.

Doelstelling

: Meer kinderen aan het bewegen krijgen door het aanbieden van
motorisch verantwoorde bewegingsactiviteiten en –programma’s.
Verder is het doel voor 2007 dat het aantal leden in deze doelgroep met 1000 stijgt.

Doelgroep

: Gymkids: 2 t/m 6 jaar.
Gymmie- en Diplomaturnen: 6 t/m 12 jaar.

Duur

: Structureel.

Frequentie

: 1 keer per week, 1 uur.

Aantal participerende : Hier was van te voren geen doel in geformuleerd.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven:
Werving is voornamelijk gericht op verenigingen, om hen te
informeren over deze nieuwe producten. Dat is gebeurd via de
website, het verspreiden van folders, presentaties van districtsconsulenten en presentaties op beurzen.

Eventueel vervolgtraject/project

: Het is een structureel aanbod. De KNGU wil het aantal verenigingen die het product aanbiedt verhogen door zich in de
toekomst te richten op marketing en op het ondersteunen van
verenigingen.
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SWOT-analyse: Gym kids en Gymmie- en Diplomaturnen
Sterkte
 De mate waarin deelnemers aan de pilots
overeenkomen met de vooraf beoogde
doelgroep (2-12 jaar). Deelnemers kwamen
qua leeftijd overeen met de beoogde doelgroep. Daarnaast voldeed het merendeel
van de deelnemende kinderen voorafgaand
aan deelname niet aan de Combinorm.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers (toename in 2007 van 1.000 nieuwe
leden) is bereikt. In 2007 zijn 7.200
kinderen begonnen met Gym kids en
Gymmie- en Diplomaturnen (onbekend
hoeveel kinderen uiteindelijk lid zijn geworden).
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het
meerjarige marketingplan/beleid van de
sportbond (Verankering van de sportactiviteit op de langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe financiële
en organisatorische support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten
wegen voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
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Zwakte
 Onbekend, in hoeverre 1. deelnemers lid zijn geworden van de georganiseerde sport naar aanleiding
van deelname, 2. deelnemers het sportconcept, de
organisatie en verloop waarderen, 3. de intentie
hebben hun beweeg/sportgedrag te continueren en 4.
in hoeverre deelname heeft geresulteerd in een
toename van lichaamsbeweging (wel/niet voldoen
beweegnormen).

Mogelijkheden
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t.
de samenwerking met betrokken partijen (verenigingen) en de mate waarin het sportconcept aansluit
bij het beleid van deze betrokken partijen.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele
samenwerking met het merendeel van de betrokken
partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Judo op school

Sportbond

: Judo Bond Nederland

Projectomschrijving

: Doel was om in vier gemeenten ‘Judo op schoolprojecten’ op te
zetten. Binnen deze gemeenten worden aan meerdere scholen
kennismakingslessen aangeboden, waardoor efficiënt gewerkt
wordt met judoleraren en materialen. De lessenreeks is een
product op maat en bestaat uit:
- lessen stoeien en voorbereidend judo tijdens schooltijd (gegeven door vakleerkracht of judoleraar);
- lessen judo na schooltijd op school (gegeven door judoleraar);
- lessen judo na schooltijd op een naburige judovereniging. De
JBN zoekt hierbij waar nodig samenwerkingspartners.
Naast het activiteitenaanbod wordt aan deelnemers voldoende
uitleg en onderbouwing gegeven waarom sportbeoefening een
goede bijdrage kan leveren aan een gezond en fit leven.

Doelstelling

: De doelstelling van het project is om in 2010 in alle deelnemende
wijken het percentage inwoners dat actief de judosport beoefent
met 5% gestegen is ten opzichte van de nulsituatie (begin 2007).

Doelgroep

: 6-12 jaar.

Duur

: maatwerk, 4 tot 7 weken.

Frequentie

: 4 tot 7 lessen van 1 uur.

Aantal participerende : 2 gemeenten, 2 scholen zijn in 2007 gestart met het aanbieden
van Judo op school.
Wervingsstrategie

: Er is direct contact opgenomen met scholen en sportscholen.

Eventueel vervolgtraject/project

: Uitzetten op meer scholen.
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SWOT-analyse: Judo op school
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in het
algemeen positief gewaardeerd (7,7; cijfer op
een schaal van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (<
12 jaar). De gemiddelde leeftijd van deelnemende kinderen was 7,8 jaar en 88% van de kinderen
voldeed voorafgaand niet aan de Combinorm.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers
(Judo op school opzetten in 4 gemeenten; in
totaal 100 deelnemende kinderen) is gedeeltelijk
bereikt. In 2007 hebben 130 kinderen deelgenomen verspreid over twee gemeenten en
twee scholen per gemeente. Vanwege tijdsdruk
is het niet gelukt om in 4 gemeenten te starten.
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde
tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond.
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische
support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen
voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging

Zwakte
 De mate waarin deelname aan het sportconcept
resulteert in een toename in lichaamsbeweging.
Na deelname voldoen er niet meer mensen aan
de beweegnormen (NNGB, Fitnorm en
Combinorm).
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering op de lange termijn.

Mogelijkheden
De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de intentie hebben om lid te worden van
de georganiseerde sport; van de deelnemende
kinderen die voor deelname niet lid waren van
de judobond/vereniging geeft 53% aan de intentie te hebben om lid te worden of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding van deelname aan het sportconcept.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 68% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen
m.b.t. de samenwerking met betrokken partijen
(verenigingen en scholen) en de mate waarin het
sportconcept aansluit bij het beleid van deze
betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
verenigingen en scholen) zijn positief en
onderschrijven de relevantie van het sportconcept en hebben zich actief ingezet bij de
organisatie en uitvoer van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
structurele samenwerking met het merendeel
van de betrokken partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Fit en veilig

Sportbond

: Judo Bond Nederland

Projectomschrijving

: In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiu
Jitsuleraren (NVJJL) is het programma Fit en Veilig ontwikkeld.
De elementen van lekker bezig zijn en fitter worden in combinatie met het ontwikkelen van een veiliger gevoel zijn de kernelementen van het programma. Hierbij worden concrete praktijksituaties geoefend. Het programma is maatwerk en wordt per
locatie in wisselende vorm (met name in aantal lessen) aangeboden. Doelstelling was om in 2007 in drie gemeenten Fit en
Veilig op te zetten.
Naast het activiteitenaanbod wordt aan deelnemers voldoende
uitleg en onderbouwing gegeven waarom sportbeoefening een
goede bijdrage kan leveren aan een gezond en fit leven.

Doelstelling

: De doelstelling van het project is om in 2010 in alle deelnemende
wijken het percentage inwoners dat actief de judosport beoefent
met 5% gestegen is ten opzichte van de nulsituatie (begin 2007).

Doelgroep

: 50-plussers.

Duur

: Maatwerk, ongeveer 7 weken.

Frequentie

: Ongeveer 7 lessen van 1 uur.

Aantal participerende : In 1 gemeente is Fit en Veilig georganiseerd.
Wervingsstrategie

: Er is, lokaal, een persbericht geplaatst wat veel deelnemers
opleverde.

Eventueel vervolgtraject/project

: Meer locaties en het aanbieden van een vervolgactiviteit waarbij
Fit en Veilig als wekelijkse activiteit wordt aangeboden.
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SWOT-analyse: Fit en veilig
Sterkte
 Het sportconcept werd door deelnemers in het algemeen positief gewaardeerd (8,7; cijfer op een schaal
van 0-10).
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep (50+).
Deelnemers kwamen overeen met de in het projectplan beschreven beoogde doelgroep en het merendeel van de deelnemers voldeed voor deelname niet
aan de Combinorm (62%).
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers
(opzetten van fit en veilig in drie gemeenten, met
minimaal 10 deelnemers per locatie) is gedeeltelijk
bereikt. Fit en veilig is vanwege tijdsdruk opgezet in
één gemeente. Uiteindelijk hebben hieraan 20
mensen deelgenomen en er staan nog 20 mensen op
de wachtlijst voor de volgende cursus.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de langere
termijn).
 Onafhankelijkheid van externe financiële en
organisatorische support voor continuering op de
lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen voor
de sportbond op tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).
Bedreiging
 De mate waarin deelnemers aan het sportconcept de
intentie hebben om lid te worden van de georganiseerde sport; van de deelnemers die voor deelname
niet lid waren van de judobond/vereniging geeft
maar 33% aan de intentie te hebben om lid te worden of is inmiddels al lid geworden naar aanleiding
van deelname aan het sportconcept. Een bedreiging
is dat judoverenigingen niet betrokken waren bij het
project waardoor de afstand tussen deelnemer en
sportvereniging erg groot is.
 De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Slechts 40% van de
deelnemers is van plan om de sportactiviteit te
blijven doen. Daarentegen geeft 63 % van de deelnemers aan de intentie hebben om mee te doen aan
een eventueel vervolgtraject en geeft 78% van de
deelnemers na afloop van deelname aan de intentie
te hebben om vaker te bewegen/sporten in hun vrije
tijd.
 De mate waarin het sportconcept aansluit bij het
beleid van Judo verenigingen. Verenigingen richten
zich met name op kinderen. JBN heeft Fit en Veilig
ontwikkeld om verenigingen te stimuleren om zich
ook te richten op 50+ers.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in een toename van lichaamsbeweging
(wel/niet voldoen beweegnormen), omdat
minder dan 15 deelnemers zowel voor als
na deelname een vragenlijst hebben ingevuld.
 De doelstellingen zijn gedeeltelijk bereikt.
Mede door tijdsdruk is het niet gelukt om fit
en veilig in 3 gemeenten op te zetten.

Mogelijkheden
Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen m.b.t. de samenwerking met betrokken
partijen (verenigingen).
 Het merendeel van de betrokken partijen
(bureau ‘op eigen kracht’,
gezondheidscentra, verenigingen) zijn
positief en onderschrijven de relevantie van
het sportconcept en hebben zich actief ingezet bij de organisatie en uitvoer van het
sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
structurele samenwerking met het merendeel van de betrokken partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden
voor landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Train met www.mijnzwemcoach.nl voor de uurchallenge

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Projectomschrijving

: Voor alle type zwemmers (van niet-zwemmers tot gevorderde
zwemmers) is een online database ontwikkeld waarbij op basis
van persoonlijke invoer en aangegeven doelstelling een
trainingsschema op maat kan worden opgesteld ter voorbereiding
op de uurchallenge. Iedereen kan zich inschrijven om deel te
nemen aan dit evenement. Het is de bedoeling om tijdens dit
evenement een uur lang te zwemmen waarbij voor de één het
doel is het zwemmen van het uur en voor de ander het afleggen
van een bepaalde afstand.
Hiernaast worden verenigingen gestimuleerd om (senioren)
zwemmers te werven en gebruik te maken van het online
systeem.

Doelstelling

: 1. Het ontwikkelen van een programma waarbij activiteiten
ontplooid worden voor ongebonden zwemmers waardoor de
huidige baantjes zwemmers en de niet-zwemmers op een
laagdrempelige manier worden uitgedaagd (meer) te gaan
zwemmen.
2. Binden van ongebonden (senioren) zwemmers aan de KNZB
verenigingen door het ontwikkelen van sportaanbod op maat
en door zwemverenigingen te stimuleren om
seniorenzwemmers te werven.

Doelgroep

: Ongebonden zwemmers in de leeftijd van 25 tot en met 80+.
Door het ontwikkelen van een sportaanbod op maat wordt het
programma toegankelijk voor zowel inactieve, semi-actieve als
normactieve sporters.

Duur

: Op maat.

Frequentie

: Op maat.

Aantal participerende : Online programma: www.mijnzwemcoach.nl
Uurchallange evenementen: 8 in aanloop EK
Stimuleren van seniorenzwemmers geldt voor alle verenigingen
Wervingsstrategie

: Uitgebreide publiciteitscampagne in samenwerking met Sanex
- Commercials (hoofdspot + tag-on met verwijzing naar Uurchallenge).
- 3.1 mln verpakkingen met verwijzing naar zwemcoach / Sanex.
- Online-platform (www.mijnzwemcoach.nl / www.sanex.nl)

Eventueel vervolgtraject/project

:-
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SWOT-analyse: Train met www.mijnzwemcoach.nl voor de uurchallenge
Sterkte
 Het sportconcept werd door 93% van de deelnemers in het algemeen als goed of zeer goed
gewaardeerd.
 De organisatie en verloop van de sportactiviteit
werd door deelnemers positief gewaardeerd.
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers
is bereikt (voor de pilot fase was geen expliciet
deelnemers aantal geformuleerd en voor de uitvoeringsfase (tot 2010) is de doelstelling 7.500
mensen maken gebruik van zwencoach.nl). In
de pilot fase hebben 43 mensen deelgenomen.
Begin oktober is de uitvoeringsfase van start
gegaan. Eind oktober maakte ruim 1.500
mensen gebruik van zwemcoach.nl, waarvan
zich 500-600 mensen hebben ingeschreven voor
de uurchallange (8 uurchallange evenementen).
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de
langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe financiële en
organisatorische support voor continuering op
de lange termijn.
Bedreiging
 Onbekend in hoeverre deelnemers na deelname
de intentie hebben om lid te worden van een
zwemvereniging.
 De mate waarin het sportconcept aansluit bij het
beleid van verenigingen. Zwemverenigingen
zijn met name gericht op competitiezwemmers
en niet op recreatieve zwemmers.
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Zwakte
 Onbekend in hoeverre deelname geresulteerd in
een toename van lichaamsbeweging (wel/niet
voldoen beweegnormen), omdat de mate van
lichaamsbeweging van deelnemers niet is
gemeten.
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep
(25-80 jaar). Deelnemers kwamen overeen met
de in het projectplan beschreven beoogde doelgroep. Zwakte is echter dat het onbekend is in
hoeverre deelnemers voor deelname voldeden
aan de beweegnormen.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen
voor de sportbond vooralsnog niet op tegen de
behaalde resultaten (subjectief oordeel). Echter
gezien het succes van het project verwacht de
KNZB dat het project op de langere termijn
kosteneffectief zal zijn.

Mogelijkheden
De intentie van deelnemers om het sport en/of
beweeggedrag te continueren. Ruim 78% van de
deelnemers is namelijk van plan om de sportactiviteit te blijven doen.
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen
m.b.t. de samenwerking met betrokken partijen
(verenigingen).
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
zwemverenigingen en explatanten van zwembaden) zijn positief en onderschrijven de relevantie van het sportconcept en hebben zich
actief ingezet bij de organisatie en uitvoer van
het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
structurele samenwerking met het merendeel
van de betrokken partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Roei je fit

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB)

Projectomschrijving

: Er wordt een nieuw beweegprogramma ontwikkeld voor leden
van 55+ wat er op gericht is de beweegnormen te halen.
Hiernaast worden logboeken ontwikkeld waarmee 55+ leden
bijhouden hoeveel trainingsarbeid ze verrichten.

Doelstelling

: 1: Meer ouderen van 55+ lid maken van roeiverenigingen.
2: Meer leden van 55+ laten voldoen aan beweegnormen.
3: Voorlichtingsmateriaal een beweegprogramma voor deze doelgroep ontwikkelen.
4: Ervaring op doen in instrueren van deze doelgroep en in navolging hiervan opleiding ontwikkelen.
5: Cijfermateriaal verzamelen over trainingsarbeid die door 55+
leden wordt verricht tijdens reguliere trainingen.
Hiermee wordt gestreefd naar een leden groei van 20% (320
nieuwe leden in 2007). Hiervan haalt 75% de NNGB en 80% de
Combinorm.

Doelgroep

: Nieuwe leden in de leeftijd 55+.
Bestaande leden 55+.
In totaal wordt gestreefd naar 400 deelnemers aan de pilot in
2007.

Duur

: 6-8 weken.

Frequentie

: Verschilt per vereniging.

Aantal participerende : 10.
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden op verschillende manieren geworven.

Eventueel vervolgtraject/project

: n.v.t.
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SWOT-analyse: Roei je fit
Sterkte
 Het beoogde aantal deelnemers (400 deelnemers
in de pilot fase) is gedeeltelijk bereikt. In 2007
hebben 280 55+ers aan roei je fit meegedaan.
 Het project is volgens de vooraf vastgestelde
tijdsplanning verlopen.
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de
langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische
support voor continuering op de lange termijn.
 Kosteneffectiviteit; de gemaakte kosten wegen
voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten (subjectief oordeel).

Bedreiging
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Zwakte
 Onbekend, in hoeverre 1. deelnemers lid zijn
geworden van de georganiseerde sport naar
aanleiding van deelname, 2. deelnemers het
sportconcept, de organisatie en verloop waarderen, 3. de intentie hebben hun beweeg/sportgedrag te continueren en 4. in hoeverre deelname heeft geresulteerd in een toename van
lichaamsbeweging (wel/niet voldoen beweegnormen).
 De mate waarin deelnemers aan de pilots overeenkomen met de vooraf beoogde doelgroep
(55+ers die reeds sporten binnen een roeivereniging). Zwakte is echter dat het onbekend
is in hoeverre deelnemers voorafgaand aan
deelname voldeden aan de Combinorm.

Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering van het sportconcept
op de lange termijn.
Mogelijkheden
 Initiatiefnemers hebben positieve ervaringen
m.b.t. de samenwerking met betrokken partijen
(verenigingen) en de mate waarin het sportconcept aansluit bij het beleid van deze betrokken partijen.
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
verenigingen en scholen) zijn positief en onderschrijven de relevantie van het sportconcept en
hebben zich actief ingezet bij de organisatie en
uitvoer van het sportconcept.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
landelijke/bredere implementatie.
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Naam sportconcept

: Tafeltennis Fit

Sportbond

: Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB)

Projectomschrijving

: Tafeltennis fit richt zich op de oudere doelgroep en is een laagdrempelige vorm om meer te gaan bewegen.

Doelstelling

: Leden werven voor de verenigingen in de oudere doelgroepen
Bestaande leden actiever laten bewegen door het aanbieden van
een gevarieerd aanbod.

Doelgroep

: Het is primair gericht op de doelgroep 45+, senioren en mensen
met een fysieke beperking die toch met een (mild) actieve sport
bezig willen zijn.

Aantal participerende : Doelstelling was om Taffeltennis Fit op drie locaties op te
starten.
Bijzonderheden

- Vanwege personele wisseling binnen de NTTB is het project
niet volgens tijdsplanning voorlopen en heeft er geen procesevaluatie plaatsgevonden. T.a.v. de effectevaluatie is alleen de
beginvragenlijst afgenomen bij een beperkt aantal deelnemers
(n=19).
- Omdat er maar beperkt informatie beschikbaar is over Tafeltennis Fit is er geen SWOT-analyse uitgevoerd.
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Naam sportconcept

: Go Biking! Tour en Bike Wize

Sportbond

: Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU)

Projectomschrijving

: Er zijn leskaarten ontwikkeld om bij te dragen aan een
kwalitatieve verbetering van de aansluiting tussen het aanbod van
wervende activiteiten op school (zoals de Go Biking! Tour) en
het aanbod binnen de verenigingen. Door de opbouw van de
leskaarten in drie fasen wordt een brug geslagen tussen bewegingsonderwijs op school en de plaatselijke wielervereniging.
Een fase bestaat uit een serie lessen/trainingen die worden afgesloten met de Go Biking! Tour (fase 1) of Bike Wize (fase 2).
Go Biking! Tour en Bike Wize zijn innovatieve
sportstimuleringsactiviteiten om meer Nederlanders aan het
wielrennen te krijgen.

Doelstelling

: Jongeren worden gestimuleerd om meer te bewegen en er wordt
kennisgemaakt met de wielersport met als doel dat meer mensen
lid worden van de bond.

Doelgroep

: Leskaarten/Go Biking! Tour: groepen 6, 7 en 8 primair onderwijs.
Bike Wize: jongeren van 6 tot 20 jaar.

Duur

: Via school:
- 3 lessen tijdens schooltijd in de gymzaal, afgesloten met een Go
Biking! Tour;
- 3 lessen die verdieping zijn op eerste 3 lessen, in de gymzaal of
schoolplein, afgesloten met Bike Wize;
- 3 lessen binnen de wielervereniging, gericht op kinderen die
zich willen aanmelden bij een vereniging.
Via de wijk:
- 6 lessen georganiseerd vanuit het wijkcentrum, afgesloten met
Bike Wize;
- 3 lessen binnen een fietscross- / mountainbikeverenigingen.

Frequentie

: 1 keer per week.

Aantal participerende : Via school: 8 plaatsen (1 per disctrict).
Wervingsstrategie

: Deelnemers worden via scholen geworden. De Go Biking! Tour
heeft afgelopen jaren laten zien dat veel kinderen enthousiast zijn
om hieraan mee te doen.

Eventueel vervolgtraject/project

:-
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SWOT-analyse: Go Biking! Tour en Bike Wize
Sterkte
 Het sportconcept sluit volledig aan bij het meerjarige marketingplan/beleid van de sportbond
(Verankering van de sportactiviteit op de
langere termijn).
 Onafhankelijkheid van externe organisatorische
support voor continuering op de lange termijn.

Bedreiging

Zwakte
 Onbekend, in hoeverre 1. deelnemers lid zijn
geworden van de georganiseerde sport naar
aanleiding van deelname, 2. deelnemers het
sportconcept, de organisatie en verloop waarderen, 3. de intentie hebben hun beweeg/sportgedrag te continueren en 4. in hoeverre deelname heeft geresulteerd in een toename van
lichaamsbeweging (wel/niet voldoen beweegnormen).
 De mate waarin het beoogde aantal deelnemers
is bereikt. In 2007 zijn voorbereidende activiteiten en leskaarten ontwikkeld. De sportactiviteit is echter niet, zoals vooraf gepland,
gestart in 2007. Zes locaties hebben wel aangegeven Go Biking! Tour en Bike Wize te
willen aanbieden, deze locatie starten begin
2008.
 Het project is niet volgens de vooraf opgestelde
tijdsplanning verlopen.
 De opgestelde doelstellingen zijn niet bereikt.
 Afhankelijkheid van geringe externe financiële
support voor continuering van het sportconcept
op de lange termijn.
Mogelijkheden
 De mate waarin het sportconcept aansluit bij het
beleid van betrokken partijen (verenigingen,
scholen en wijkcentra).
 Het merendeel van de betrokken partijen (m.n.
gemeenten, scholen en wijkcentra) zijn positief
en onderschrijven de relevantie van het sportconcept.
 Initiatiefnemers zien mogelijkheden voor structurele samenwerking met het merendeel van de
betrokken partijen.
 De initiatiefnemers zien mogelijkheden voor
landelijke/bredere implementatie.
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Bijlage 2: Beginvragenlijst en eindvragenlijst volwassenen
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Bijlage 3: Beginvragenlijst en eindvragenlijst jeugd
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Bijlage 4: Beginvragenlijst en eindvragenlijst kinderen
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Bijlage 5: Vragenlijst Seniorensport – sportplein op de
50+ beurs
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Bijlage 6: Interviewschema Procesevaluatie Sportbonden

Sportconcept:
Aanwezigen + functie:

1. Algemene vragen over het sportconcept:
• Korte beschrijving van sportconcept (voldoet onze beschrijving die we hebben
meegestuurd, wat moet worden aangevuld / veranderd)
• Hoe is het sportconcept verlopen?
• Wat zijn volgens u de belangrijkste bevorderende factoren geweest tijdens deze
pilot-fase?
• Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmerende factoren geweest tijdens deze
pilot-fase?
2. Deelnemers:
• Wat was van te voren het beoogde aantal deelnemers? (en/of deelnemende verenigingen/sportbonden)?
• Hoeveel deelnemers hebben aan het sportconcept meegedaan?
• Kunt u een eventueel verschil tussen de twee voorafgaande vragen verklaren?
• Wat was de beoogde doelgroep?
• Is deze doelgroep bereikt? Zo nee, kunt u een toelichting geven welke doelgroep
wel bereikt is en hoe u deze verandering verklaart?
3. Tijdsplanning:
• Is het sportconcept volgens de oorspronkelijke tijdsplanning uitgevoerd?
• Zo nee, volgens welk tijdspad is het sportconcept uitgevoerd?
• Zo nee, waardoor werd van deze tijdsplanning afgeweken?
4. Projectplan:
• Zijn de doelstellingen die in het projectplan zijn geformuleerd bereikt?
• Zo nee, kunt u een toelichting geven?
• Zijn de in het projectplan geformuleerde resultaten behaald?
• Zo nee, kunt u een toelichting geven?
5. Sportverenigingen / sportbonden (indien van toepassing) :
• Hoe was de samenwerking met en betrokkenheid van de sportverenigingen/sportbonden?
• Past het sportconcept binnen het beleid van de meeste sportverenigingen/sportbonden?
• Hoe is het sportconcept door de sportverenigingen / sportbonden ervaren?
• Beschikten de sportverenigingen / sportbonden over voldoende middelen
(materiaal, mankracht, evt. financiële middelen) om het sportconcept aan te bieden?
• Hoe wordt het sportconcept door de sportverenigingen / sportbonden gewaardeerd?
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6. Samenwerking met andere partijen:
• Is in het kader van het sportconcept met andere partijen samengewerkt (andere dan
sportverenigingen / sportbonden)? Zo ja, met welke partijen?
• Hoe is deze samenwerking verlopen?
• Hoe was het draagvlak van het sportconcept bij deze partijen?
• Heeft deze samenwerking bijgedragen tot het resultaat?
7. Verankering op de langere termijn:
• Wordt het sportconcept in de huidige vorm / locaties gecontinueerd in 2008?
• Is een structurele samenwerking mogelijk met partijen die bij de pilot betrokken
waren?
• Wordt het sportconcept, zoals in de pilot is uitgevoerd, verder ontwikkeld/uitgebreid? In welke zin?
• Past het huidige sportconcept binnen het meerjarig beleid van de sportbond?
8. Landelijke implementatie:
• Is er voldoende draagvlak, binnen de sportbond, om het sportconcept landelijk/
breder te implementeren?
• Is er voldoende draagvlak, buiten de sportbond, om het sportconcept landelijk/
breder te implementeren? Zo ja, bij wie? Zo nee, kunt u dit toelichten?
• Past het huidige sportconcept binnen het beleid van landelijke aanpalende
organisaties?
• Voldoet de huidige infrastructuur (voldoende locaties/voorzieningen/mankracht)
om het sportconcept landelijke te implementeren?
• Welke voorwaarden moeten worden behaald voordat een landelijke/bredere
implementatie haalbaar is?
9. Support:
• Is de sportbond afhankelijk van organisatorische support (bijvoorbeeld vanuit
NOC*NSF) voordat landelijke implementatie en/ of continuering van het huidige
sportconcept mogelijk is?
• Is financiële ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit VWS) een voorwaarde/noodzakelijk om landelijke implementatie en/ of continuering van het huidige sportconcept mogelijk te maken?
10. Kosteneffectiviteit:
• Kunt u een inschatting maken van de gemaakte kosten tijdens de pilot-fase van het
sportconcept (dit betreft dus kosten van de ontwikkeling, implementatie, uitvoer,
reclame etc.)?
• Wegen de gemaakte kosten en inspanningen voor de sportbond op tegen de behaalde resultaten?
• Hoe denkt u kosteneffectiviteit op lange termijn te kunnen waarborgen?
11. Bekendheid geven aan sportconcept:
• Hoe heeft u (of anderen) bekendheid gegeven aan het sportconcept?
• Is dit in uw ogen voldoende geweest?
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