
Crisis lükt (nog) geen vat te hebben
op aanbod beweegactiviteiten

ontn
o

Ondanks de crisis lijkt het percentage bedrijven dat iets
doet op het gebied van bewegen redelijk stabiel ge-
bleven. Fitnessactiviteiten zijn nog altijd het meest po-
pulair. Om meer medewerkers aan te spreken zouden
bedrijven hun aanbod van beweegactiviteiten liefst
moeten verbreden.

tekst Monique Simons en Vincent Hildebrandt

inds 1996 peilt TNO in opdracht
van het ministerie van VWS twee-
jaarlijks hoeveel bedrijven in

Nederland structureel activiteiten ont-
plooien ter stimulering van bewegen op

en rond het werk. In de periode zoo3-
zooS nam het aantal bedrijven dat het
personeel in beweging probeerde te krij-
gen snel toe. In zoro was een daling te
zien, wellicht door de economische
crisis. Aan de hand van de meting uit
zorz kunnen we bekijken of die daling
zich heeft voortgezet.

Methode
Net zoals inry96-zoo3-zoo6-zoo8 en

zoro betrofhet onderzoek in zorz een

telefonische enquête onder circa tooo

4O arbo r¡z¡zor:

bedrijven met 50 of meer werknemers
(representatief voor Nederland en ver-

deeld in grote, middelgrote en ldeine be-

drijven). De enquête bestond uit vragen
naar het aanbod van bewegíngsprogram-

ma's binnen het bedrijf. De definitie van
de term'bewegingsprogramma's' was

daarbij:'bewegingsactiviteiten die op

regelmatige basis (minimaal rx per
maand) binnenof buiten werkijd worden
georganiseerd door het bedrijf of instel-
ling en aangeboden worden aan werkne-
mers'. Aangezien overgewicht een steeds

groter maatschappelijk issue wordt,
onderzoekt TNO sinds zoo8 ook hoeveel

bedrijven proberen overgewicht bij hun
werknemers tegen te gaan. Daarnaast

staat het thema vitaliteit tegenwoordig

volop in de belangstelling. Daarom is in
de zolz-editie een vraag toegevoegd naar

programma's en activiteiten om vitaliteit
in het algemeen te stimuleren.

Resultaten
Uit een representatief marktdekkend
bedrijvenbestand is een random steek-

proef getrokkenvarr zToo bedrijven met
minimaal 5o werknemers. Van deze

bedrijven hebben er 1oo9 (37 procenll
deelgenomen aan de enquête ín zotz;

35r kleine (tussen 5o en 99 werkne-
mers), 348 middelgrote (tussen roo en

5oo werknemers) en l1o grote bedrijven
(5oo of meer werknemers). De contact-
personen van de bedrijven hadden één

van de volgende functies: directiesecre-
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taris, hoofd personeelszaken, algemeen
directeur, bedrijfsleidea commercieel
directeur, hoofd administratie en office
manager. Om uitspraken te kunnen
doen over het percentage bedrijven in
Nederland met een beweegprograrnrna
is er gecorrigeerd voor de werkelijke ver-

deling van grote, middelgrote en ldeine
bedrijven in Nederland (CBS, zorz).

Bewegen
In zotz organiseeri 33 procent van de

Nederlandse bedrijven activiteiten op
het gebied van bewegen (figuur r). Het
percentage bedrijven dat iets doet op het
gebied van bewegen lijkt redelijk stabiel
gebleven vergeleken met zoro. De da-

ling die was ingezet na zoo8 heeft zich
niet voorgezet in zotz. Het percentage
zit nu op het niveau van zoo6, nog
steeds aanmerkelijk hoger dan de jaren
voor zoo6. Vergeleken met zoro lijkt
vooral het percentage bij de kleine
bedrijven redelijk gelijk gebleven

(-r procent), terwijl bij de middelgrote
bedrijven het percentage wat lijkt ge-

daald (-3 procent) en opvallend is dat het
bij de grote bedrijven juist wat lijkt ge-

stegen (+5 procent), waarmee de dip in
zoro deels wordt goedgemaakt.

Net zoals ìn zoro was in zotz ook onge-

veer een vijfde van de bedrijven met een
bewegingsprogramma van plan de

komende rz maanden nog meer te gaan

doen op dit gebied. Het percentage be-

drijven zonder bewegingsprogramma
dat plannen had om de komende twaalf
maanden metbeweegactiviteiten te gaan

starten was in zotz rz procent, iets meer
dan de 7 procent in zoro.

Verschillen tussen branches
In tabel r is per branche te zien welk
percentage van de onderwaagde bedrij-
ven een bewegingsprogramma had.
Alleen wanneer in een branche meer
dan 4o bedrijven deelnamen aan het
onderzoek staan de branchespecifieke
gegevens weergegeven in de tabel.

Uit de tabel is op te maken dat de

branche'Financiële instelling' voorop
loopt als het gaat om hetorganiseren
van beweegactiviteiten. De branche
'Gezondheids- en welzijnszorg' staat op

de tweede plaats. In zoro waren deze

twee branches ook al de koplopers.

Type activiteiten
Net zoals in zoo8 en 2o1o (Hildebrandt
en Simons, zoog; Simons et al., zou)
waren ook in zotz vooral fitnessactivitei-
ten erg populair onder bedrijven die
beweegactiviteiten organiseren (tabel z).

(Gedeeltelijke) tegemoetkoming in de

kosten van fitness buiten het bedrijf
wordt het vaakst vanuit bedrijven aange-

boden, met name door grote bedrijven
(68 procent). Van de ldeine bedrijven

* te weinig bedrijven in de steekproef

Tabel 'i 
: Percentage bedrijven dat bewegingsprogramma's/sportactiviteiten organiseert, uit-

gesplitst naar branche D

Beweegactivi-
teiten (procent)

Verhuur van handel in roerende goederen en zakelijke
dienstverlening

Vervoer, opslag en communicatie

Mi I ieudienstverlening, cultuu r, recreatie en overige
dienstverlening

Reparatie van consumentenartikelen en handel

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte
sociale verzekering

arbo r¡z¡zor: 41



(Gedeeltelijke) tegemoetkoming in de
kosten van fitness buiten het bedrijf

35 52 68

Bedrijfsfitness op het bedrijf zelf 1B 19 1B

Actie F¡etsen naar het werk '11 22 30

(Gedeeltelijke) tegemoetkoming in het
lidmaatschap van een sporNereniging

12 2 4

Hardlopen t1 9 5

Sporftoernooien en sportevenementen
(tennis, golf voetbal, hardlopen e.d.)

9 12 17

Voorl ichtingsprog ra m ma's
bewegingsstimulering

9 12 8

Fitheidstest met individueel
beweegadvies

Voorlichtingsprog ramma gezonde
voeding

7 7 9

Voorl ichtingsprog ra m ma
rookontmoediging

6 7 7

geeft 35 procent (gedeeltelijke) tege-

moetkoming in de kosten van fitness
buiten het bedrijf, in zoro was dit nog

63 procent. Ten slotte werd in zotz door
veel meer (grotere) bedrijven een actie
'Fietsen naar het werk' georganiseerd

vergeleken met 2o1o (3o procent in zotz
versus 9 procent in zoro).

Motieven
De meest genoemde reden om beweeg-

activiteiten te organiseren was, net als

in voorgaande jaren, het verbeteren van
de algemene conditie van de werkne-
mers (3r procent). Daarnaast werden
ook de motieven'verldeinen gezond-

heidsongevallenrisico' (zz procent) en
minder verzuimkosten (16 procent) vaak
genoemd. De meest genoemde reden
om geen beweegactiviteiten te organise-
ren was dat onvoldoende bewegen de

verantwoordelijkheid van de werknemer
zelf is (zo procent). Daarna laram de

reden (r5 procent) dat het niet ging om
bewust beleid, maar dat er gewoon nog
niet over nagedacht was.

Overgewicht
In zotz bood r8 procent van de bedrij-
ven programma's aan die specifiek

42 arlto tlzlzotz

gericht ztln op het terugdringen van
overgewicht. Met name de grote bedrij-
ven(34 procent) zijn actiefop ditter-
rein, vergeleken met de middelgrote (r9
procent) en de kleine bedrijven (r4 pro-

cent).

V¡tal¡te¡t
In zotz is er voor het eerst gevraagd

naar het bestaan van programma's en
activiteiten om vitaliteit in het algemeen
te stimuleren. Van de Nederlandse be-

drijven organiseerde 42 procent een

dergelijk programma of activiteit. Vooral
grote bedrijven waren hierin actief (62
procent), gevolgd door de middelgrote
(48 procent) en de ldeine þ3 procent).

Van de groep bedrijven die aangafiets te
doen op het gebied van vitaliteit in het
algemeen, deed ruim 4o procent niets
op het gebied van bewegen ofoverge-
wicht. Er is dus ook een behoorlijke
groep bedrijven die vitaliteit op een an-

dere manier stimuleert dan het aanbie-

den van programma's op het gebied van
bewegen of preventie van overgewicht.

Conclusie
Het percentage bedrijven dat iets doet
op het gebied van bewegen lijkt redelijk

stabiel gebleven vergeleken met 2o1o.

Dit onderzoek bevat geen informatie
over de redenen van bedrijven om on-

dersteuning van beweegactiviteiten al

dan niet voor te zetten. Mogelijk speelt

de aanhoudende economische recessie

hierin een rol, alhoewel slechts rz pro-

cent van de bedrijven aangeeft dat het
gebrek aan financiële middelen de re-

den is om geen beweegprogramma aan

te bieden.

Fitnessactiviteiten zijn nog steeds verre-

weg het populairst onder bedrijven die

beweegactiviteiten organiseren, hoewel
het stimuleren van fietsen naar het werk
aan populariteit wint. Het zou goedzrjn
als bedrijven hun aanbod van beweeg-

mogelijkheden zouden verbreden om zo

de kans te vergroten meer personeelsle-

den aan te spreken.

Het percentage bedrijven dat probeert
overgewicht bij hun werknemers tegen

te gaan kent een licht stijgende tendens

(van 14 procent in zoo6 naar r8 procent
ín zonl, maar is nog relatief klein in
verhouding tot de ernst van de proble-

matiek (zo'n 6,5 miljoen Nederlanders

(4r procent) hebben matig of ernstig
overgewicht, blijkt uit cijfers van het
CBS (CBS, POLS, zorr). Wel blijken veel

bedrijven een programma of activiteit te
organiseren om vitaliteit in het alge-

meen te bevorderen, zonder specifiek

aandacht voor bewegen ofpreventie van
overgewicht. Het is interessant in de

toekomst na te gaan wat de inhoud van
deze vitaliteitsprogramma's precies is

en wat de beoogde en behaalde doelen

zijn. (
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" Minder dan 7 procent van de bedrijven noemden de volgende activiteiten:
bedrijfssport van NOC"N5F, actie lunchwandelen, voorl¡chtingsprogramma
stresspreventie, voorlichtingsprogramma alcoholpreventie, voorl¡chtingspro-
gramma voorlichting/aanpassen werkplek in kader van dit bewegingspro-
gramma, krachttraining, bedrijfscompet¡ties (bijv. tafeltennis, voetbal), aerobics,
conditietraining, faciliteiten op het bedrUf (tennistafel, sporrveldje), voorlichtings-
programma blessurepreventie, squash, wekelijks sporten in bedrijfsverband,
zwemmen, houdings- en bewegingsscholing, rugschool, tennis, verandering in
organisatie werk of inrichting werkplek.

Tabel 2: Meest genoemde type beweegactiviteiten uitgesplÌtst naar bedrijfsgrootte (top tìen)


