Zo sport Zeeland!
19-44 jaar

5-18 jaar

45-80 jaar

Wekelijkse sporters

60%

51%

54%

Potentiële afhakers
onder de wekelijkse sporters

5%

9%

8%

Maandelijkse sporters

70%

62%

60%

5,7

Sportfrequentie

Manier van sporten

Top-3 meest
beoefende sporten

39%
16%
17%
7%

6,8

keer per maand

als lid bij een sportclub
alleen, ongeorganiseerd
bij een ﬁtnesscentrum
in groepsverband, zelf georganiseerd
1. Voetbal:16%
2. Fitness, individueel:13%
3. Zwemsport: 11%

20%
35%
15%
8%

8,1

keer per maand

als lid bij een sportclub
alleen, ongeorganiseerd
bij een ﬁtnesscentrum
in groepsverband, zelf georganiseerd
1. Wandelsport: 16%
2. Fitness, individueel: 13%
3. Hardlopen/joggen:12%

13%
35%
11%
12%

keer per maand

als lid bij een sportclub
alleen, ongeorganiseerd
bij een ﬁtnesscentrum
in groepsverband, zelf georganiseerd
1. Wandelsport: 26%
2. Fitness, individueel: 13%
3. Wielrennen: 9%

Niet-sporters

30%

38%

40%

Personen die niet sporten,
maar aangeven dat wel te willen

17%

19%

11%

Personen die niet sporten, maar
aangeven dat wel te willen én daarvoor
commitment tonen (high potentials)

5%

7%

8%

Top-3 sporten die
niet-sporters zouden
willen beoefenen

Drijfveren en
drempels (van impactvol
naar minder impactvol)

1. Fitness, individueel: 27%
(4% van het totaal)
2. Voetbal: 17%
(3% van het totaal)
3. Hardlopen/joggen:
12% (2% van het totaal)

1. Fitness, individueel: 47%
(9% van het totaal)
2. Fitness in groepsverband: 20%
(4% van het totaal)
3. Hardlopen/joggen: 17%
(3% van het totaal)

1. Fitness, individueel: 36%
(4% van het totaal)
2. Wandelsport: 23%
(3% van het totaal)
3. Wielrennen: 14%
(2% van het totaal)

Sporten zit in mijn (kinds)
vaste weekindeling/routine

Sporten zit in vaste
weekindeling/routine

Sporten zit in vaste
weekindeling/routine

Sporten helpt mij(n) kind
gezonder te worden

Ik vind sporten niet leuk

Ik beweeg al voldoende
gedurende de dag

Plaatsen waar je kunt
sporten zijn vaak te druk
Ik heb / mijn kind heeft
vervelende ervaringen met
sport/gymles

Sporten helpt me mijn
hoofd leeg te maken
Ik heb weinig tijd / andere
verplichtingen

Ik heb gezondheidsproblemen
waardoor ik niet kan sporten
Sporten helpt me
gezonder te worden

Sporten helpt me
gezonder te worden

Eerste advies
5-18 jaar

Om frequent sporten en
bewegen bij deze doelgroep
te stimuleren kan het helpen om
te ondersteunen bij het inbedden
van sport en bewegen in de vaste
(gezins)routine. Om de ervaren
drempels weg te nemen is het
daarnaast allereerst van belang
de gezondheidsvoordelen voor
het kind te benadrukken. Ook
dient er voldoende aandacht te
zijn voor het creëren van een
sociaal veilige sportomgeving en
sportplezier.

Onderzoek uitgevoerd over de maand november 2021.

#wewinnenveelmetsport

19-44 jaar

Om frequent sporten en bewegen
bij deze doelgroep te stimuleren
kan het helpen om te ondersteunen bij het inbedden van sport en
bewegen in de vaste routine om
daarmee de ervaren drempel van
‘te weinig tijd’ weg te nemen.
Daarnaast is het vooral van belang
deze doelgroep te begeleiden naar
een sport waar zij plezier uithalen.
Als laatste is het belangrijk de
fysieke en mentale gezondheidsvoordelen van sporten en bewegen
te benadrukken.

45-80 jaar

Om frequent sporten en bewegen bij
deze doelgroep te stimuleren kan
het helpen te ondersteunen bij het
inbedden van sport en bewegen in de
vaste routine. Daarnaast lijkt het
vooral van toegevoegde waarde de
extra gezondheidsvoordelen van
sporten (naast andere vormen van
beweging) bij deze doelgroep te benadrukken en aan de slag te gaan
met het begeleiden van mensen met
gezondheidsproblemen richting de
sport (samenwerking sport en zorg).

