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Achtergrond en doelstelling: Veel deelnemers aan bedrijfssport stoppen tijdens of na afloop van het programma met
sporten. Wat bepaalt of werknemers gedurende en na afloop van het bedrijfssportprogramma blijven sporten? Methode:
Vijf semi-gestructureerde focusgroepen met medewerkers en zes interviews met bedrijfssportcoördinatoren van drie
bedrijven over het bijwonen van trainingen, zelfstandig trainen, redenen om al dan niet door te gaan met sporten na
afloop van het programma, kenmerken van het bedrijf, de invoering van het bedrijfssportprogramma, communicatie,
kenmerken van deelnemers en het programma. Resultaten: Redenen om te blijven trainen gedurende het programma
waren: 1. Intrinsieke motivatie, 2. Realisatie van verwachtingen, 3. Doelen stellen, 4. Ervaren van positieve gevoelens
tijdens en na het trainen, 5. Sociale steun, 6. Individuele aandacht, 7. Plichtsbesef richting werkgever. Redenen om te
blijven sporten na afloop van het programma waren: 1. Eigen-effectiviteitsverwachtingen t.a.v. gedragsbehoud, 2. Nieuwe
uitdagingen door nieuwe kennis en vaardigheden, 3. Realisatie van verwachtingen, 4. Motivatie tot behoud van gereali-
seerde uitkomsten, 5. Samen sporten, 6. Het gevonden hebben van een leuke sport die positieve gevoelens oproept en
praktisch en financieel uitvoerbaar is. Discussie en conclusies: Dit onderzoek heeft verschillende determinanten van duur-
zame sportbeoefening opgeleverd op basis waarvan aanbevelingen ter verbetering van de bedrijfssportprogramma’s zijn
geformuleerd.
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Inleiding

Werknemers bewegen steeds minder op het werk en
brengen hun werk steeds vaker zittend door.1 Ruim 40
procent van de werknemers met een zittend beroep be-
weegt onvoldoende2 met gezondheidsrisico’s tot gevolg.
Onvoldoende lichaamsbeweging veroorzaakt 6-10% van
alle sterftegevallen als gevolg van veel voorkomende niet
overdraagbare ziekten (hart- en vaatziekten, type 2 dia-
betes, borst- en colonkanker).3 Het aanbieden van be-
drijfssport is voor werkgevers een manier om de be-
weegarmoede van werknemers te verminderen en bij te
dragen aan het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit
van werknemers. Om daadwerkelijk effect te hebben op
de gezondheid van werknemers is regelmatige en duur-
zame sportbeoefening vereist. Er bestaat echter geen
uniforme definitie voor duurzaam beweeg- of sportge-
drag.4-5 In dit artikel hanteren we de volgende definitie
voor duurzame sportbeoefening: Het blijven sporten ge-
durende en na afloop van het sportprogramma. Het uit-

gangspunt is dat deelnemers door hun deelname aan het
bedrijfssportprogramma voldoen aan de combinorm: ten
minste vijf dagen per week minimaal 30 minuten matig
intensief bewegen en/of op ten minste drie keer per week
minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen.6 Over de
trainingsfrequentie van deelnemers aan bedrijfssport is
relatief weinig bekend terwijl deze bepalend is voor de
gezondheidseffecten die van het bedrijfssportprogramma
verwacht mogen worden. In een pilot studie bij vijf Ne-
derlandse bedrijven, bleek dat in vier van de vijf bedrijven
ongeveer de helft van alle trainingen van het bedrijfs-
sportprogramma werd bijgewoond.7 Het percentage
deelnemers aan bedrijfsfitness dat regelmatig traint (dat
wil zeggen minimaal drie keer per maand) is beperkt (5-
15%) en de uitval na een jaar varieert tussen de 11 en
50%.8

Recent is onderzocht welke factoren van belang zijn
voor het starten met deelname aan bedrijfssport.9 Deter-
minanten van gedragsinitiatie zoals eigen-effectiviteit zijn
echter onvoldoende in staat gebleken duurzaam beweeg-
gedrag te voorspellen.5 Het is onbekend welke factoren1 TNO, Leiden
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van belang zijn voor duur-
zame deelname aan be-
drijfssport en studies naar
determinanten van duur-
zaam beweeggedrag zijn
schaars en veelal uitgevoerd
in patiëntengroepen en ou-
deren.5,10-12 Deze studies
laten inconsistente resulta-
ten zien ten aanzien van
determinanten voor duur-
zaam beweeggedrag. Dit
onderzoek heeft als doel om
middels kwalitatief onder-
zoek te achterhalen wat be-
langrijke determinanten
zijn van duurzame deel-
name aan bedrijfssport. In-
zicht in de determinanten
van duurzaam sport- en
beweeggedrag is relevant
om programma’s te kunnen
ontwikkelen die werkne-
mers niet alleen in beweging krijgen maar ook houden.

De volgende onderzoeksvragen zijn beantwoord:
1 Wat bepaalt of werknemers gedurende het bedrijfs-

sportprogramma blijven trainen?
2 Wat bepaalt of werknemers na afloop van het be-

drijfssportprogramma (zelfstandig) doorgaan met
sporten?

Methode

Bedrijven
Aan dit onderzoek namen drie bedrijven deel, een afval-
verwerkingsbedrijf (bedrijf 1), een energiebedrijf (bedrijf
2) en een verzekeringsbedrijf (bedrijf 3). Bedrijven
mochten deelnemen als er sprake was van een trainings-
programma’s van minimaal twee à drie maanden en/of
‘challenges’. Een ‘challenge’ bestaat uit een gezamenlijke
kick-off en een gezamenlijk einddoel. Tussendoor wordt
soms gezamenlijk getraind maar er wordt ook individueel
getraind met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de
trainer. Er zijn zowel bedrijven met (enkel) trainings-
programma’s benaderd als bedrijven met challenges. Al-
leen bedrijven met een afgerond bedrijfssportprogramma
(of programma’s) mochten deelnemen aan het onder-
zoek. Bedrijven mochten wel na afloop van het bedrijfs-
sportprogramma een nieuw programma zijn gestart. Er
werden geen specifieke eisen gesteld aan de branche of
aan het type bedrijfssport. Voor dit onderzoek zijn be-
drijven benaderd uit het eigen professionele netwerk van
de onderzoekers en uit het netwerk van Stichting Sport en
Zaken (noot a).

Bedrijfssportprogramma’s
Bedrijf 1 en 2 hadden één of meerdere bedrijfssportpro-
gramma’s van Stichting Sport en Zaken (noot a). Het
derde bedrijf had een bedrijfsfitnessprogramma op loca-
tie.

Bedrijf 1: afvalverwer-
kingsbedrijf
Het bedrijfssportprogram-
ma bij bedrijf 1 was voor
alle medewerkers toeganke-
lijk. Gedurende het pro-
gramma vonden health
checks plaats die bedoeld
waren voor monitoring van
gezondheid gedurende het
sportprogramma. Het pro-
gramma bestond naast de
health checks uit: dieetad-
vies, cursus stoppen met
roken, individuele coa-
ching, acht mountainbike-
lessen, en zestien hardloop-
lessen onder begeleiding
van een gediplomeerde
sportdocent. Medewerkers
dienden het programma na
werktijd te volgen; zij wer-
den door het bedrijf gefaci-

liteerd middels aanpassing van de dienstroosters, korting
op sportkleding en schoenen bij sportwinkels, gediplo-
meerde trainers, en gebruik van materiaal (fietsen).

Bedrijf 2: energiebedrijf
Ook het bedrijfssportprogramma bij bedrijf 2 was voor
alle medewerkers toegankelijk. Het bedrijfssportpro-
gramma bestond uit jaarlijkse gezondheidsmarkten ge-
richt op het vergroten van de bewustwording over ge-
zondheid en vitaliteit, met diverse sportclinics van vier
trainingen. Gedurende het jaar werden diverse sporten
aangeboden zoals golf, hardlopen, nordic walking,
mountainbike, en wielrennen. Alle sporten waren gericht
op zowel beginners als gevorderden. Voor deelname aan
het bedrijfssportprogramma dienden medewerkers een
kleine eigen bijdrage te betalen. Daarvoor werden zij door
het bedrijf gefaciliteerd middels gediplomeerde trainers,
een trainingsprogramma, sportkleding met het bedrijfs-
logo, deelname- en inschrijfgeld voor eindevents.

Bedrijf 3: verzekeringsbedrijf
Dit bedrijfssportprogramma had een risicogroep gericht
karakter en was niet voor alle medewerkers toegankelijk.
Op basis van health checks aangeboden bij het Periodiek
Medisch Onderzoek (leeftijdscohorten van <40jr, 40-
45jr, >45+jr) werden medewerkers met verhoogde
bloedwaarden (glucose, cholesterol), verhoogde bloed-
druk, psychische klachten, overgewicht en/of roken ge-
selecteerd en uitgenodigd deel te nemen aan het be-
drijfssportprogramma. Het programma hield in: 2 keer
per week gedurende 26 weken sporten onder begeleiding
van een sportcoördinator in een fitnessruimte op locatie
(loopband, crosstrainer, roeiapparaat). Medewerkers
mochten onder werktijd trainen.

Kernpunten

. Al bij de opzet van bedrijfssportprogramma’s
dient rekening te worden gehouden met factoren
die de kans op duurzame sportbeoefening van
deelnemers vergroten.

. Een gezamenlijk een doel of ‘challenge’ zoals een
hardloop- of fietsevenement lijkt de kans op
duurzame sportbeoefening te vergroten.

. Hetzelfde geldt voor het realiseren van verwach-
tingen (bijvoorbeeld rond gezondheid of fitheid).
Health checks kunnen hierbij helpen.

. Tijdens het bedrijfssportprogramma dient de
trainer aandacht te hebben voor het zelfstandig of
in groepen voortzetten van het sporten na afloop
van het programma.

. Ook na afloop van het programma is gewenst dat
de deelnemers de trainer kunnen raadplegen voor
vragen over trainingsschema’s, blessures en der-
gelijke.
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Focusgroepinterviews
Focusgroep onderzoek is uitgevoerd onder werknemers
die deel hadden genomen aan bedrijfssport. Aan be-
drijfssportcoördinatoren is gevraagd om zowel duurzame
sportdeelnemers te werven voor deelname aan het on-
derzoek als deelnemers die gedurende of na afloop van
het bedrijfssportprogramma stopten met sporten. Fo-
cusgroep onderzoek is geschikt voor onderzoek onder
mensen met een gedeelde achtergrond13,14 zoals in dit
onderzoek een gedeelde bedrijfscultuur. Door de groeps-
dynamiek en de discussie wordt inzicht in een onder-
zoeksonderwerp bevorderd en verdiept.15,16 Daarnaast
zijn er interviews afgenomen bij bedrijfssportcoördina-
toren. De focusgroepgesprekken en de interviews zijn
semi-gestructureerd uitgevoerd op basis van een ge-
spreksleidraad. De volgorde van de onderwerpen in deze
leidraad en de tijd die besteed werd aan ieder onderwerp
lag niet op voorhand vast. Hierdoor kon de gesprekslei-
der de volgorde van de gespreksonderwerpen aanpassen
op basis van de gespreksdynamiek of dieper ingaan op
een bepaald onderwerp. De gespreksleidraad is samen-
gesteld op basis van het generieke model van Fleuren et
al.17,18 dat gebaseerd is op verschillende implementatie-
theorieën en modellen. In het model van Fleuren et al.18

ontbreken de sociaal-cognitieve gedragsdeterminanten.
De lijst met gespreksonderwerpen is daarom aangevuld
met gedragsspecifieke cognities voor energiegerelateerde
gedragingen.19

De volgende onderwerpen kwamen tijdens de focus-
groepgesprekken en de interviews aan bod: bijwonen van
trainingen, zelfstandig trainen, redenen om trainingen al
dan niet bij te wonen, redenen om door te gaan of te
stoppen met het beoefenen van de sport na afloop van het
programma, kenmerken van de organisatie (het bedrijf),
de manier waarop het bedrijfssportprogramma is inge-
voerd (o.a. betrokkenheid medewerkers), communicatie
over het programma, kenmerken van de deelnemers (o.a.
leeftijd, geslacht, sportbeoefening, overgewicht), ken-
merken van het bedrijfssportprogramma.

Bij ieder bedrijf vond minimaal één focusgroepgesprek
met medewerkers plaats en minimaal één interview met
een bedrijfssportcoördinator. De deelnemers aan de fo-
cusgroepgesprekken werden geworven door de bedrijfs-
sportcoördinator. De opdracht was om zowel fanatieke
deelnemers als minder fanatieke deelnemers (o.a. uitval-
lers) te werven.

Analyse
De focusgroepgesprekken en de interviews zijn thema-
tisch geanalyseerd. Op basis van de onderzoeksvragen
zijn verschillende thema’s in de gespreksverslagen ge-
ı̈dentificeerd en de resultaten ervan beschreven. De on-
derzoekers hebben – los van elkaar – de gespreksversla-
gen geanalyseerd, waarna consensus is verkregen. Dit om
de validiteit en betrouwbaarheid van de analyse te ver-
groten.14 Specifiek hield dit in dat de onderzoekers een
beschrijving hebben gemaakt van alle door de deelnemers
gegeven redenen voor duurzame sportbeoefening en
deelname aan bedrijfssport, ongeacht de mate waarin

deze redenen werden genoemd onder de deelnemers. De
resultaten hiervan worden in dit artikel beschreven.

Resultaten

Aan het onderzoek namen 23 mannen en 22 vrouwen
deel. Er werden in totaal vijf focusgroepgesprekken ge-
voerd met medewerkers en zes interviews met bedrijfs-
sportcoördinatoren. Vrijwel alle deelnemers aan de fo-
cusgroepen hebben de bedrijfssportprogramma’s afge-
rond; slechts een enkeling moest wegens blessures
voortijdig met het bedrijfssportprogramma stoppen. Van
de 45 deelnemers zijn er na afloop van het programma 11
(tijdelijk) gestopt met sporten door blessures, druk van
partner of omdat zij sporten niet leuk vonden. Van de
niet-sporters zijn de meesten wel meer gaan bewegen
(bijvoorbeeld wandelen, fietsen).

Doel bedrijfssport
Het doel van bedrijfssport verschilde tussen de bedrijven.
Naast economische redenen, zoals het terugdringen van
het ziekteverzuim en kosten besparing, was er sprake van
sociale redenen (zoals het bevorderen van sociale sa-
menhang en informele relaties tussen medewerkers) en
gezondheidsredenen. Ook noemde één bedrijf het ver-
groten van het gezondheidsimago van het bedrijf. Deel-
nemers laten doorstromen naar het regulier sportaanbod
werd slechts bij één bedrijf expliciet als doel genoemd.

Kenmerken deelnemers
Bij bedrijf 1 en 3 sportte een meerderheid van de deel-
nemers niet voor aanvang van het bedrijfssportprogram-
ma. In het verleden had een deel van hen wel aan sport
gedaan maar waren daarmee om uiteenlopende redenen
(blessures, gezin) gestopt. Bij bedrijf 2 sportte de meer-
derheid van de deelnemers al voor de start van het be-
drijfssportprogramma. Expliciete cijfers over deelne-
mersaantallen en het aantal ‘afvallers’ zijn voor de be-
drijven niet te geven; deze werden door de bedrijven niet
gemonitord.

Redenen om deel te nemen aan bedrijfssport
Voor een deel van de medewerkers was het bedrijfs-
sportprogramma een goede aanleiding om het sporten
weer op te pakken, de sporttechniek te verbeteren of om
nieuwe sporten uit te proberen. Voor een groot deel van
de medewerkers was het verbeteren van de gezondheid de
belangrijkste reden om deel te nemen aan bedrijfssport,
mede door de health checks die plaats hadden gevonden
bij bedrijf 1 en 3. Het belang van sporten voor gezond-
heid en welbevinden werd door alle medewerkers on-
derstreept.

Redenen om deel te blijven nemen aan bedrijfssport
gedurende het programma
Intrinsieke motivatie (sporten leuk vinden) was een be-
langrijke reden om te blijven deelnemen aan het pro-
gramma, evenals de realisatie van verwachtingen zoals
gewicht kwijtraken of cholesterol verlagen. ‘‘In het ver-
leden heb ik veel afvalprogramma’s gevolgd. Ik zweette
me daarbij te pletter, maar mijn gewicht werd niet min-
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der. Juist de combinatie van bewegen en het voedings-
advies levert nu wel resultaat en dat werkt motiverend’’.
Ook het stellen van doelen werkte motiverend. Bij het
bedrijfssportprogramma van bedrijf 1 werd na iedere
training het doel voor de volgende training gemeld en
werd huiswerk verstrekt om naar dit doel toe te werken.
Medewerkers gingen hierdoor naast de training extra
trainen om dat doel te kunnen halen. Bij bedrijf 2 was het
trainingsschema erop gericht om aan het einde van het
bedrijfssportprogramma deel te nemen aan een eindeve-
nement (een hardloopwedstrijd of een fietstoertocht). Dit
werkte voor medewerkers motiverend. ‘‘Ik heb een doel
nodig daarom doe ik mee aan wedstrijden’’. Tegelijkertijd
ervoeren de deelnemers dat zij zich beter gingen voelen,
dat hun conditie toenam en dat het sporten ontspanning
met zich meebracht. Deze positieve ervaringen moti-
veerden deelnemers om te blijven deelnemen aan het
bedrijfssportprogramma. ‘‘Ik ben in gewicht niet afge-
vallen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik beter in mijn vel
zit.’’ Ook de feedback en motivatie van andere deelne-
mers en de trainer is van belang. ‘‘Als je niet zo veel zin
hebt, spreken er altijd wel een paar collega’s je erop aan;
ze trekken je mee als je minder zin hebt’’. Daarnaast werkt
ook een individueel aangepast programma motiverend:
‘‘Ik wilde op mijn vakantie blijven doorsporten, de
trainer heeft voor mij een aangepast programma gemaakt
en een aantal sportattributen meegegeven, zodat ik de
trainingen kon doen tijdens mijn vakantie’’. Tot slot er-
voeren medewerkers het ook als een morele verplichting
naar de werkgever om gebruik te maken van het be-
drijfssportprogramma. ‘‘Het wordt vanuit het bedrijf ge-
faciliteerd [. . .], het bedrijf doet het voor je. Je bent het
haast verplicht om iets terug te doen; het geeft je een
kans, dan moet je daar gebruik van maken’’.

Redenen om te blijven trainen na afloop van het pro-
gramma
Deelnemers achtten zich door de trainingen beter in staat
om te blijven sporten. ‘‘We hebben, door de trainingen en
de schema’s geleerd te sporten. Als je niet gewend bent te
sporten, of lang niet hebt gesport, dan weet je ook niet
precies hoe je dat moet opbouwen. Door de trainingen en
de schema’s ben je daarin begeleid’’. Door relatief ervaren
sporters werd aangegeven dat het motiverend was om
nieuwe dingen te leren en je techniek te verbeteren. Dit
zorgt voor nieuwe uitdagingen. Ook het feit dat mede-
werkers merkten dat hun conditie ook daadwerkelijk
verbeterde en zij daardoor steeds hun grenzen konden
verleggen, werkte zodanig motiverend dat ze bleven
sporten. ‘‘De health check laat de resultaten zien van al je
inspanning, dat werkt motiverend. Dan wil je doorgaan,
want je weet dat je iets kan bereiken’’. De wetenschap dat
stoppen met sporten weer een verslechtering zal geven
van de gezondheid en de conditie motiveert om door te
gaan.

Ook het bewegen in gezamenlijkheid van anderen,
maakt dat medewerkers blijven sporten na afloop van
bedrijfssportprogramma’s. De medewerkers gaven aan
dat zij door deel te nemen aan de bedrijfssportprogram-
ma’s collega’s hebben leren kennen, en nu van elkaar

weten welke sporten zij leuk vinden om daar gezamenlijk
mee door te gaan. Zo gaf een van de medewerkers aan:
‘‘Ik heb toen het programma afliep zelf een racefiets ge-
kocht en ben samen met wat collega’s zelf een clubje
begonnen dat twee keer in de week samen gaat fietsen’’.

Tot slot gaven deelnemers aan dat het vinden van een
sport of beweegvorm die je leuk vindt en de juiste ge-
voelens oproept (zoals ontspanning) van belang is om
door te gaan met sporten. Eén van de deelnemers merkte
op: ‘‘Als het per se fitness had moeten zijn dan was ik niet
doorgegaan. Dat vind ik echt helemaal niets.’’ Daarbij
moet de sport ook praktisch uitvoerbaar zijn. ‘‘Fietsen is
voor mij niks. Om je bij een groepje aan te sluiten is lastig
en je moet er toch een fiets voor kopen’’

Belemmerende factoren
Naast factoren die duurzame sportbeoefening bevorde-
ren, noemden de deelnemers ook belemmerende facto-
ren. Zo noemde een medewerker dat het programma op
een onhandig moment stopte. ‘‘Het programma stopte in
de herfst en winter, dat maakt het lastig om zelf door te
gaan. Het weer werkt dan niet mee, als je nat regent krijg
je het veel sneller koud en heb je meer kans op blessures’’.
Bij bedrijf 1 was de deelname van chauffeurs lager dan
verwacht omdat het niet altijd lukte om de rijschema’s af
te stemmen op de trainingen. Bij bedrijf 1 was het ni-
veauverschil tussen de deelnemers te groot waardoor de
beginners niet konden meekomen met de ervaren hard-
lopers. ‘‘We gingen ineens 6 km of 45 minuten lopen. Dat
was te snel voor de echte beginnelingen.’’ Redenen van
medische aard zoals blessures en ziekte werden ook ge-
noemd als belemmerende factor zowel gedurende als na
afloop van het programma. Ook het wegvallen van de
feedback over bereikte resultaten na afloop van het pro-
gramma werkte bij sommige deelnemers demotiverend.
Eén van de deelnemers merkte op: ‘‘Onbewust gaat het
toch mis als je niet af en toe even controleert of alle
waarden nog goed zijn.’’ Hierdoor vielen sommige deel-
nemers toch weer terug in hun oude gedrag. Bij bedrijf 3
voelden sommige deelnemers zich bezwaard om onder
werktijd te trainen. Dit kwam doordat zij niet altijd be-
grip hiervoor kregen van collega’s en onvoldoende steun
ervoeren van leidinggevenden. Volgens de deelnemers
kwam dit mede doordat er binnen het bedrijf onvol-
doende gecommuniceerd werd over de positieve effecten
van het programma. Sommige deelnemers besloten
daarom gedurende het programma toch maar in eigen
tijd te trainen. Ook noemden deelnemers het gebrek aan
ondersteuning van familie- en gezinsleden, het niet kun-
nen combineren van sporten met zorg voor het gezin, het
niet prettig vinden om te sporten met collega’s en werk-
privé liever gescheiden willen houden. Tot slot vormde
het wegvallen van de ‘‘stok achter de deur’’ na afloop van
het programma voor deelnemers een belemmering om
door te gaan.

Discussie en aanbevelingen

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de
determinanten zijn voor duurzame deelname aan (be-
drijfs)sport. Het aantal studies dat is uitgevoerd naar
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determinanten van duurzame deelname aan sport- en
beweegprogramma’s is beperkt.5,20,21 De meeste studies
beschrijven de factoren die samenhangen met bewegen
zonder onderscheid te maken tussen gedragsinitiatie en
gedragsbehoud.22 Een van de weinige studies waarin wel
onderscheid werd gemaakt tussen determinanten van
gedragsinitiatie en gedragsbehoud t.a.v. bewegen (bij ou-
deren) liet zien dat determinanten gedeeltelijk fase-spe-
cifiek zijn.5 Daar waar uitkomstverwachtingen en sociale
steun van vrienden en familieleden samenhingen met
gedragsinitiatie, hingen daadwerkelijke realisatie van uit-
komstverwachtingen, eigen effectiviteit ten aanzien van
gedragsbehoud en sociale steun van sportinstructeur en
sportmaatje samen met gedragsbehoud. Deze determi-
nanten voor duurzaam beweeggedrag worden bevestigd
in de huidige studie. Andere factoren zoals gezondheid en
plezier tijdens bewegen bleken determinanten van ge-
dragsinitiatie en behoud. In de literatuur zijn verder
aanwijzingen dat post-motivationele factoren (dat wil
zeggen factoren die van belang zijn om van intentie tot
gedrag te komen) en concepten zoals ‘coping planning’
(anticiperen op barrières), ‘coping self-efficacy’ (de mate
waarin iemand verwacht om te kunnen gaan met barriè-
res), en ‘recovery self-efficacy’ (de mate waarin iemand
verwacht opnieuw het gewenste gedrag te gaan vertonen
na een periode van terugval) een belangrijke rol spelen bij
gedragsbehoud.23,24 Ook dit sluit aan bij de bevinding in
de huidige studie dat het voor duurzame sportbeoefening
belangrijk is dat deelnemers het gevoel hebben dat zij
zelfstandig door kunnen gaan met sport. Zo leidt stoppen
van het programma in de winter, zonder enige vorm van
begeleiding, tot een terugval in het sportgedrag. Andere
studies geven aanwijzingen dat het ervaren van positieve
gevoelens tijdens en na afloop van het sporten van belang
is bij gedragsbehoud.25,26 Ook overlappen de determi-
nanten van gedragsbehoud zoals beschreven in de huidige
studie gedeeltelijk met de determinanten van duurzaam
beweeggedrag bij de Beweegkuur (programma voor
mensen met (pre)diabetes).27 Overeenkomstige determi-
nanten zijn: Inzicht in de gezondheidstoestand (en kennis
over zelfmanagement), motivatie, eigen-effectiviteit, er-
varen van resultaat, sociale steun en het kunnen integre-
ren van de lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven.
De determinanten die het huidige onderzoek toevoegt
aan de bestaande literatuur hebben vooral betrekking op
(de organisatie van) het bedrijfssportprogramma zelf,
zoals de communicatie binnen het bedrijf over het pro-
gramma en het toewerken naar een eindevenement. Dit
zijn ook vaak de factoren die genoemd werden door de
bedrijfssportcoördinatoren. Enkele factoren die alleen
door bedrijfssportcoördinatoren werden genoemd zijn:
eigen bijdrage van deelnemers, niet alleen sporten aan-
bieden vanuit gezondheidsperspectief maar ook bijvoor-
beeld met het doel beter zaken te kunnen doen met
klanten (golf), behoeftepeiling en jaarlijkse evaluatie van
bedrijfssportprogramma’s.

Sterke en zwakke punten van dit onderzoek
Een sterk punt van dit onderzoek is dat het is uitgevoerd
bij drie bedrijven uit verschillende branches met ver-

schillende bedrijfssportprogramma’s. Hierdoor konden
relatief veel determinanten en belemmerende factoren in
kaart worden gebracht. Ook konden de determinanten
voor duurzame sportdeelname binnen verschillende be-
drijfsculturen en randvoorwaarden worden bestudeerd.
Bij het energiebedrijf konden deelnemers aan het be-
drijfssportprogramma na afloop van het programma in-
stromen in een nieuw bedrijfssportprogramma terwijl dat
bij de andere twee bedrijven niet het geval was. Een ander
sterk punt is dat zowel deelnemers als bedrijfssportcoör-
dinatoren geı̈nterviewd zijn. Een zwak punt van dit on-
derzoek was dat deelnemers die uitgevallen waren tijdens
het programma nauwelijks deelnamen aan het onderzoek
terwijl de uitval gedurende het bedrijfssportprogramma
in eerder onderzoek 21% was.28 Wel stopte 24% van de
onderzoekdeelnemers met sporten na afloop van het
programma. Doordat de bedrijfssportcoördinatoren de
deelnemers voor de focusgroepen hebben geworven, is er
onbedoeld sprake van een selectieve groep gespreksdeel-
nemers. Aangezien er onder uitvallers mogelijk andere
factoren een rol spelen bij duurzame sportdeelname dan
bij niet-uitvallers zijn mogelijk determinanten van duur-
zame sportdeelname onbesproken gebleven. Aanvullend
kwalitatief onderzoek onder uitvallers die al gedurende
het programma uitvielen, is daarom aan te bevelen.

Conclusie en aanbevelingen
Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat het reali-
seren van uitkomstverwachtingen een belangrijke deter-
minant is van duurzame sportbeoefening, zowel tijdens
als na afloop van het bedrijfssportprogramma. De health
checks spelen een belangrijke rol bij het inzichtelijk ma-
ken van deze gerealiseerde en beoogde verbeteringen.
Verder bevorderen intrinsieke motivatie, het stellen van
doelen, zich beter en fitter voelen, het ervaren van sociale
steun van andere deelnemers en de trainer, individuele
trainingsprogramma’s en het plichtsgevoel tegens de
werkgever, het blijven sporten gedurende het program-
ma. Overige determinanten van duurzame sportbeoefe-
ning na afloop van het programma zijn: een hoge eigen-
effectiviteit ten aanzien van het zelfstandig blijven trai-
nen, het verworven hebben van nieuwe vaardigheden en
technieken, motivatie om gezondheidswinst te behouden,
het hebben van collega’s om samen mee te sporten, het
gevonden hebben van een leuke sport die prettige ge-
voelens oproept en praktisch uitvoerbaar is.

Op basis van bevindingen uit dit onderzoek kunnen de
volgende aanbevelingen worden gedaan om bedrijfs-
sportprogramma’s te verbeteren.
. Biedt bedrijfssport aan op beginners- en gevorderden-

niveau.
. Biedt (indien mogelijk) verschillende sporten aan va-

riërend van intensief tot minder intensief
. Werk (liefst gezamenlijk) naar een doel toe (bijvoor-

beeld een hardloopevenement).
. Meet bij deelnemers die hier behoefte aan hebben re-

gelmatig enkele relevante gezondheidsmaten zoals het
vetpercentage of de fitheid.
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. Biedt deelnemers de mogelijkheid om ook na afloop
van het bedrijfssportprogramma contact te zoeken met
de trainer voor vragen over trainingsschema’s, blessu-
res e.d.

. Maak een trainingsprogramma op maat indien de
deelnemer dit wenst (bijvoorbeeld bij overgewicht, di-
abetes of blessures).

. Informeer naar verwachtingen van deelnemers en stel
deze bij indien ze onrealistisch zijn.

. Adviseer ook een diëtist te raadplegen als het doel af-
vallen is.

. Stop een bedrijfssportprogramma liever niet in de
herfst/winter maar gebruik juist deze periode om
mensen te helpen om te gaan met onprettige weers-
omstandigheden.

. Praat al tijdens het bedrijfssportprogramma met elkaar
over redenen om niet te sporten. Bedenk met elkaar
oplossingen om met deze belemmeringen om te gaan.

. Indien blijkt dat de bedrijfssport niet past bij de deel-
nemer, help de deelnemer dan al gedurende het pro-
gramma te zoeken naar alternatieve sporten of be-
weegvormen.

. Help deelnemers te bedenken hoe zij kunnen blijven
trainen tijdens vakanties.

. Kies als bedrijf een sport die voor medewerkers prak-
tisch (o.a. financieel) uitvoerbaar is.

. Communiceer als bedrijf regelmatig over de effecten
van het bedrijfssportprogramma en over de aanwezige
sportfaciliteiten.

. Stimuleer deelnemers al tijdens het programma om na
afloop van het programma in groepjes samen te trai-
nen.

Noot

Stichting Sport en Zaken is een non-profit organisatie in
Nederland dat bedrijfssportprogramma’s aanbiedt in sa-
menwerking met sportbonden. De trainingen worden
verzorgd door een gecertificeerde trainer via de bond.

Abstract

Determinants of long-term sport participation among com-
pany sport participants
Background and goal: Most company sport (CS) partici-
pants quit during or after the program has ended. What are
the determinants of long term sport participation among
CS participants? Methods: Five semi-structured focus
groups with CS participants and six interviews with CS
coordinators in three Dutch companies about attending CS
training sessions, individual training, reasons for quitting
or continuing sports activities after the CS program has
ended, company characteristics, implementation of CS,
communication, characteristics of CS participants. Results:
Reasons for long term participation in the CS program: 1.
Intrinsic motivation, 2. Realization of expectations, 3. Goal
setting, 4. Experiencing positive feelings during and after
training sessions, 5. Social support, 6. Individual attention,
7. Sense of duty towards employer. Reasons for continuing
sport participation after the CS program has ended: 1.
Increased self-efficacy with regard to behavioral mainte-
nance, 2. New challenges due to newly acquired knowledge

and skills, 3. Realization of expectations, 4. Motivation to
preserve realized outcomes, 5. Participation in sport activ-
ities with others, 6. Having found a sport that is fun, af-
fordable, feasible and brings about positive feelings. Dis-
cussion and conclusion: This study yielded several determi-
nants of long term sport participation that were translated
into recommendations to improve CS programs.

Keywords: company sport, maintenance, sports partici-
pation, focus groups
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