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Voorwoord

De vraag hoeveel mensen aan sport doen, lijkt gemakkelijk te beantwoorden. Een 
wandeling, fietstocht, zwempartij, skeelerrondje, potje strandbadminton of wii’en 
wordt door sommigen als sport beschouwd. Anderen noemen het niet meer of 
minder dan een vorm van recreatie, toerisme, bewegen, lekker bezig zijn, dagtochtje 
of gamen. Het gebruik van sportieve attributen als rackets of sportkleding vormt 
evenmin een voorwaarde. Het dragen van sportkleding is tegenwoordig immers 
niet meer beperkt tot een specifieke (sport)context. Ook de locatie van de sport-
beoefening is dermate divers dat niet gesteld kan worden dat alleen sportbeoefening 
in een officiële sportaccommodatie als sport bestempeld kan worden. Veel sport 
vindt op andere locaties plaats (thuis, in het buurthuis of in de openbare ruimte) en 
in sportvoorzieningen worden eveneens veel activiteiten ondernomen die weinig 
met sportdeelname te maken hebben (de bar bedienen, toeschouwer zijn, maar ook 
andersoortige activiteiten als muziek en dans).

In de praktijk is de vraag hoeveel mensen aan sport doen dus gemakkelijker gesteld 
dan beantwoord. In dit rapport zijn verschillende kleinere studies over dit onder-
werp bijeengebracht. Aanleiding voor het project was dat in korte tijd een groot 
aantal gegevensbestanden beschikbaar kwam, waarmee analyses konden worden 
uitgevoerd over dit onderwerp. Ieder op zichzelf waren die analyses niet bijzonder 
betekenisvol, maar bijeengezet in één publicatie hopen we een serieuze bijdrage te 
leveren aan de accumulatie van kennis over de effecten van bepaalde onderzoeks-
methoden en over oplossingen voor gerezen problemen. We pretenderen daarbij niet 
het ultieme antwoord te geven op de vraag hoeveel sporters er in Nederland zijn.

Alle hoofdstukken in dit rapport zijn gebaseerd op eerdere presentaties tijdens 
een expertmeeting over dit onderwerp, september 2007 op het kantoor van het 
W.J.H. Mulier Instituut in ’s-Hertogenbosch. Behalve de auteurs waren bij die 
gelegen heid vertegenwoordigers aanwezig van het Centraal Bureau voor de 
 Statistiek, tno, het rivm en het ministerie van vws. Een aantal hoofdstukken in dit 
rapport is (mede) tot stand gekomen dankzij de bereidwillige medewerking van het 
W.J.H. Mulier Instituut en de Fontys Economische Hogeschool.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Inleiding

Koen Breedveld en Annet Tiessen-Raaphorst

Nederland telt tien miljoen sporters (Kamphuis en Van den Dool 2008). Ongeveer, 
want afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethode kunnen dat er al snel enkele 
honderdduizenden, zo niet miljoenen meer of minder zijn. Koepelorganisatie 
noc*nsf bijvoorbeeld telt 5,1 miljoen sporters (leden van verenigingen die 
zijn aangesloten bij een van de 72 bonden die lid zijn van noc*nsf). Het aantal 
fitnessbeoefenaars wordt geschat op ruim twee miljoen (Lucassen en Van Schendel 
2008). Samen maakt dat nog lang geen tien miljoen sporters. Klaarblijkelijk zijn 
veel sporters noch lid van een sportvereniging noch van een fitnesscentrum (vgl. 
Kamphuis en Van den Dool 2008). Bij de genoemde cijfers moet bovendien bedacht 
worden dat bij koepelorganisatie noc*nsf ook niet bekend is hoeveel mensen lid 
zijn van meerdere clubs (bij verschillende takken van sport1 of zelfs bij dezelfde 
takken van sport). En om het nog gecompliceerder te maken zijn ook lang niet alle 
verenigingen aangesloten bij de koepelorganisatie.2

Het meten van de sportdeelname is kortom minder eenvoudig dan het lijkt. Er 
bestaat geen formele registratie van het aantal sporters of ondernomen sportacti-
viteiten, zoals die er wel is van bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek of deelname aan het 
onderwijs. Ook zijn er geen bezoekerstellingen aan de hand waarvan eenduidig kan 
worden vastgesteld hoeveel er in Nederland aan sport wordt gedaan, zoals die er wel 
zijn voor bijvoorbeeld bioscopen.

Voor het meten van het aantal of het aandeel sporters is men dus aangewezen 
op bevolkingsonderzoeken (zie Kamphuis en Van den Dool 2008). Sport is echter 
geen eenduidig begrip. Wat voor de één een sport is, is voor de ander wellicht een 
interessante hobby maar daarmee nog geen sport. Dammen, schaken en bridge 
bijvoorbeeld genieten formele erkenning als denksporten, maar het oplossen van 
kruiswoordpuzzels niet. Anderen vinden bijvoorbeeld fitness geen sport (Stokvis 
en Van Hilvoorde 2008). Nordic walking wordt door veel mensen als een sportieve 
activiteit beleefd, maar is het daarmee als sport vergelijkbaar met het Olympische 
snelwandelen?

Een algemene richtlijn kan helpen om te bepalen wat een sport is en wie aan sport 
doen, bijvoorbeeld die van het Internationaal Olympisch Comité (ioc 2007). Ook 
die richtlijn is echter niet zaligmakend. Het in Nederland en België veel beoefende 
korfbal is bijvoorbeeld geen Olympische sport, honkbal vanaf 2012 evenmin, maar 
rugby en golf vanaf 2016 weer wel. Dansen is volgens het ioc geen sport, maar 
activiteiten waarbij op aanverwante manieren wordt bewogen, zoals kunstschaatsen 
of ritmische gymnastiek bijvoorbeeld wel. Ook de Nederlandse counterpart van het 
ioc, noc*nsf, heeft regels om een activiteit als sport te erkennen. Die zijn echter 
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regelmatig onderwerp van debat. Zo is er bijvoorbeeld geen a priori reden waarom 
Sportvisserij Nederland – met 550.000 leden en 1000 verenigingen bepaald niet de 
kleinste organisatie – geen lid zou kunnen worden van noc*nsf en daarmee het 
ledental met zo’n 10% zou kunnen ophogen.

Richtlijnen en respondenten

Sporters hoeven zich bovendien weinig gelegen te laten aan de richtlijnen van het 
ioc of het noc*nsf als zij de vraag beantwoorden ‘doet u aan sport?’. Sport is een 
sociaal construct (Van Bottenburg 1994), waarover filosofen vuistdikke boeken 
hebben geschreven (Steenbergen 2004). Of mensen in een enquête hun activiteit als 
sport willen benoemen is ten principale aan de betrokkenen zelf. Uiteindelijk is het 
de respondent, met de telefoon of de pen in de hand of de handen op het toetsen-
bord van de pc, die de keuze maakt de wandeling, het skeelerrondje, potje strand-
badminton of wii’en als sport te zien dan wel als iets anders (recreatie, toerisme, 
bewegen, lekker bezig zijn, dagtochtje, gamen). Dat men daarbij gebruikmaakt van 
sportieve attributen (rackets, sportkleding) draagt bij aan het sportieve karakter, 
maar vormt geen ‘sine qua non’. Het dragen van sportkleding is tegenwoordig niet 
meer beperkt tot een specifieke (sport)context, en lang niet iedereen zal ervan over-
tuigd zijn dat iemand die met damstenen schuift of die bridgekaarten in zijn hand 
houdt, daarmee ook aan sport doet. Ook het feit dat men de activiteit uitvoert in een 
instelling of accommodatie die als ‘sportvoorziening’ geldt, kan niet als criterium 
worden gezien. Veel sport vindt op andere locaties plaats (thuis, in het buurthuis of 
in de openbare ruimte) en in sportvoorzieningen worden ook veel activiteiten onder-
nomen die weinig met sportdeelname te maken hebben (de bar bedienen, toeschou-
wer zijn, maar ook muziek- en dansactiviteiten).

De vraag hoeveel Nederlanders aan sport doen, is daarmee gevoelig voor de wijze 
waarop die vraag wordt gesteld. Welke activiteiten telt men mee, welke locaties 
en tijdspannes neemt men in ogenschouw (werk, school, vrije tijd, vakantie), en 
hoe wordt aan respondenten uitgelegd wat met sport wordt bedoeld (instructies, 
toonbladen): het zijn allemaal factoren die mede het antwoord bepalen op de vraag 
hoeveel Nederlanders aan sport doen.

Een algemeen geaccepteerde3 richtlijn voor de wijze waarop naar sportdeelname 
wordt gevraagd kan helpen om enige uniformiteit te verkrijgen in het bepalen wat als 
sport moet gelden en wat niet. Sinds een aantal jaren kent Nederland4 zo’n richtlijn, 
de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (Van Bottenburg 1999). Deze helpt respon-
denten bij de vraag welke activiteiten ze als sport mogen benoemen. Bovendien 
adviseert de richtlijn hoe de vragen precies moeten worden gesteld én geanalyseerd, 
en hoe vaak mensen aan sport moeten doen om in rapportages als sporter te mogen 
worden geboekstaafd (twaalf keer per jaar).5

Ook een dergelijke richtlijn blijkt in de praktijk echter niet zaligmakend. Zelfs 
wanneer dezelfde richtlijn wordt gebruikt blijken de antwoorden nog niet altijd 
eenduidig (zie Hoyng et al. 2004). Onderzoeksbureaus brengen kleine aanpassingen 
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aan in de verwoording of de volgorde van de vragen, hanteren verschillende 
methoden om mensen te werven voor het onderzoek (straatonderzoek, huisbezoek, 
vast panel) of om ze te ondervragen (telefoon, pen en papier, via de computer). 
Bovendien zijn niet alle bureaus en alle methoden even succesvol om zoveel mogelijk 
mensen in het onderzoek te betrekken, en corrigeert iedere onderzoeker vervolgens 
anders voor het feit dat bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd (zoals 
allochtonen). De rso is vooral een richtlijn voor de formulering van instructies en 
vragen en voor de analyse van antwoorden. De rso bevat niet een instructie voor de 
uitvoering van het onderzoek, voor de organisatie van het ‘veldwerk’. En zelfs als die 
er was, dan moest toch gevreesd worden dat onderzoekers veel redenen zien daarvan 
af te wijken.

Resumerend komen we daarmee tot drie fasen in het onderzoeksproces en 
daarmee tot drie effecten van verschillen in onderzoeksmethoden op het aantal c.q. 
het aandeel sporters (zie tabel 1.1). Steekproeftrekking en veldwerkeffect verwijzen naar 
de vraag hoe mensen worden benaderd (telefonisch, via internet, face to face), welke 
respons dit oplevert, en naar de vraag hoe mensen worden bevraagd – telefonisch, 
met pen en papier of met de computer. Vraagformuleringseffect verwijst naar de vragen 
die worden gesteld en hoe die zijn gepositioneerd te midden van eventuele andere 
vragen. Tot slot wordt met analyse-effecten gekeken naar de wijze waarop de analyses 
worden uitgevoerd.

Naar een begin van een antwoord

De vraag hoeveel mensen aan sport doen blijkt in de praktijk dus gemakkelijker 
gesteld dan beantwoord. In dit rapport zijn verschillende kleinere studies over dit 
onderwerp bijeengebracht. Aanleiding voor het project was het feit dat in korte tijd 
een groot aantal gegevens van bevolkingsonderzoeken beschikbaar kwam waarmee 
analyses konden worden uitgevoerd over dit onderwerp. Ieder voor zich waren die 
analyses niet bijzonder betekenisvol, maar bij elkaar kunnen ze toch een serieuze 
bijdrage leveren aan de accumulatie van kennis op dit terrein. Overigens pretenderen 
we met deze publicatie niet het ultieme antwoord te geven op de vraag hoeveel 
sporters Nederland kent. Wel hopen we met deze publicatie bij te dragen aan de 
accumulatie van kennis over de effecten van verschillen in onderzoeksmethoden op 
de sportdeelname en oplossingen voor gerezen problemen.

De volgorde van de hoofdstukken volgt het onderzoeksproces, zoals weergegeven 
in tabel 1.1. Dat betekent dat we eerst kijken naar eventuele steekproef- en 
veldwerkeffecten. In hoofdstuk 2 en 3 laten Stoop en Van Ingen en Breedveld 
zien dat sporters oververtegenwoordigd zijn in bevolkingsonderzoeken. Ze doen 
dat door gebruik te maken van twee aparte gegevensbestanden, respectievelijk 
het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) uit 2003 en het 
Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) uit 2005 (voor een korte uitleg over de diverse 
databestanden zie bijlage A). Hoekman (hoofdstuk 4) gebruikt een derde databron, 
Ongevallen en Bewegen in Nederland (obin) uit 2006, om te laten zien wat de 
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effecten zijn van de verschillende wijzen van bevragen (telefonisch of met de pc) en 
van de verschillende wijzen van werven van respondenten (willekeurig of via een 
panel) op het aantal sportdeelnemers.

Tabel 1.1
Auteurs, type vragen/processen en gebruikte databestandena

type vragen hoofdstuk auteurs bestanden

steekproeftrekking en veldwerkeffect
Hoe worden mensen benaderd en 
bevraagd?

2 Stoop AVO’99

3 Van Ingen, Breedveld TBO’05

4 Hoekman OBiN’05 en OBiN’06

vraagformuleringseffect
Hoe en welke vragen worden er  
gesteld
En in welke volgorde?

5 Kappelhof AVO experiment

6 Tiessen-Raaphorst AVO’03 en AVO-NSO’05

7 Van den Dool RSO’05

8 Tiessen-Raaphorst en Breedveld RSO-dans’06

9 Breedveld AVO-NSO’05

analyse-effect
Hoe wordt de analyse zelf  
uitgevoerd?

10 Tiessen-Raaphorst, Van Ingen en 
Breedveld

TBO’05

11 Van ’t Verlaat en Van den Dool AVO reeks

a Voor een beschrijving van de gebruikte databestanden, zie bijlage A.

In de hoofdstukken 5 tot en met 9 staan de vraagformuleringseffecten centraal. 
Kappelhof laat in hoofdstuk 5 zien wat de gevolgen zijn van een andere wijze van 
presenteren van verder identieke sportdeelnamevragen in het avo’03 ten opzichte 
van het avo’99. Tiessen-Raaphorst gaat in hoofdstuk 6 in op de verschillen tussen 
de wijze waarop in het avo naar sportdeelname wordt gevraagd en de voorschriften 
dienaangaande volgens de rso. Ze doet dit door twee databestanden (avo’03 en 
het vervolgonderzoek avo-nso’05) aan elkaar te koppelen, waarbij beide vragen-
lijsten door dezelfde respondenten zijn ingevuld. Van den Dool voert in hoofdstuk 7 
een soortgelijke analyse uit, maar op twee andere databestanden waarin de rso is 
gebruikt, in 2005 verzameld door onderzoeksbureau Center Data. Hij kijkt naar de 
gevolgen van een lichte aanpassing in de rso. Ook Tiessen-Raaphorst en Breedveld 
gebruiken in hoofdstuk 8 dit rso-onderzoek, waarbij een deel van de populatie nog-
maals is bevraagd, maar dan naar hun dansactiviteiten. Breedveld kijkt in hoofdstuk 
9 naar de effecten van het meetellen van het sporten tijdens vakanties op het percen-
tage sporters. Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van het avo-nso’05-bestand 
dat ook centraal staat in hoofdstuk 6.

In de hoofdstukken 10 en 11 staat de wijze van analyseren van gegevens cen-
traal. In hoofdstuk 10 beschrijven Tiessen-Raaphorst, Van Ingen en Breedveld hoe 
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 antwoorden op reguliere vragen naar sportdeelname en bewegen zich verhouden 
tot wat respondenten als sport en bewegen benoemen als ze een week lang een 
dagboekje bijhouden (op basis van het tbo’05, zie ook hoofdstuk 3). In hoofdstuk 
11 gaan Van ’t Verlaat en Van den Dool in op de verschillende wijzen waarop het lid-
maatschap van sportverenigingen kan worden berekend en de gevolgen daarvan voor 
het ‘marktaandeel’ van de georganiseerde sport. Hiervoor maken ze gebruik van de 
eerdergenoemde avo-bestanden. De publicatie wordt afgesloten met een epiloog 
waarin de belangrijkste bevindingen worden samengevat en suggesties voor vervolg-
onderzoek worden gegeven.
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Noten

1 Gemiddeld zijn leden van sportverenigingen lid van 1,3 clubs (zie Van ’t Verlaat en Van 
den Dool in hoofdstuk 11). 

2 Het percentage sportverenigingen dat niet is aangesloten bij noc*nsf wordt geschat op 
10% (Kalmthout en Lucassen 2008). Veelal betreft dit kleinere verenigingen.

3 Geaccepteerd is echter nog niet hetzelfde als gevalideerd. Aangezien sportdeelname een 
sociaal construct is, kan dit begrip – anders dan bijvoorbeeld het bewegen – niet aan de 
hand van een objectieve maatstaf worden gevalideerd. Hooguit zijn er metingen van meer 
en minder precisie, al blijven ook die metingen onderhevig aan de beelden die mensen 
hebben van wat sport is. 

4 Er bestaat geen internationaal erkende en geaccepteerde richtlijn voor de wijze waarop 
naar sportdeelname wordt gevraagd in bevolkingsonderzoek.

5 Een ondergrens die met enige regelmaat onderwerp is van debat en die bovendien door 
respondenten ook niet altijd even gemakkelijk is in te vullen. Het zelf sporten is daarmee 
een wat lastiger categorie om in het geheugen te verankeren dan bijvoorbeeld bezoek 
aan een wedstrijd van het betaald voetbal, of een bezoek aan een theater, bioscoop of een 
museum. 
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2 Sportieve participanten; over de deelname van 
sporters aan enquêtes

Ineke Stoop

Inleiding

Wie wil weten hoeveel mensen in Nederland aan sport doen, en bij welke groe-
pen welke sport populair is, is aangewezen op surveys onder de bevolking. Alter-
natieve bronnen, zoals de ledenregistraties van sportbonden of enquêtes bij 
sport verenigingen, hebben verschillende tekortkomingen. Ten eerste hebben ze 
betrekking op de ‘officiële’ sporters. Daarmee wordt inmiddels meer dan de helft 
van de sporters buiten beschouwing gelaten (zie Kamphuis en Van den Dool 2008). 
Ten tweede geven ze geen informatie over hoe vaak men sport. Ten derde is zo niet te 
achterhalen of een persoon verschillende sporten beoefent, of dat hij of zij voor één 
tak van sport lid is van meer dan één vereniging (dubbeltellingen). En ten vierde zijn 
uit dergelijke registraties of institutionele enquêtes maar weinig achtergrondgege-
vens beschikbaar over de sporters.1

Ook surveys onder de bevolking hebben echter zo hun nadelen. Eén daarvan is dat 
niet iedereen eraan meedoet. Meestal wordt enkele honderden of duizenden mensen 
gevraagd om hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. Een groeiend aantal 
mensen weigert deelname of is simpelweg niet thuis als er wordt gebeld of aangebeld, 
al valt daaraan gelukkig met wat extra inspanning nog wel wat te doen (Stoop 2009).

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de mate waarin dergelijke non-respons-
effecten ook het onderzoek naar sportdeelname parten spelen, gebaseerd op een van 
de grotere surveys in Nederland waarin ook naar de sportdeelname wordt gevraagd, 
het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (scp). Eerst wordt de achtergrond van deze problematiek en van het 
onderzoek kort uiteengezet, en dan volgen de resultaten van de analyse.

Surveys en non-respons

Met een relatief kleine survey onder de bevolking, zeg 1000 respondenten, kun je 
sportdeelname in het algemeen goed meten. Een grotere steekproef maakt het ook 
mogelijk uitspraken te doen over individuele sporten, deelname in verenigings-
verband, gebruik van accommodaties en verdere details en uitsplitsingen. Als je iets 
wilt zeggen over de kenmerken van voetballers, een veelvoorkomende groep, is een 
kleinere steekproef nodig dan voor uitspraken over auto- en motorsporters.

Non-respons betekent dat personen die wel in de steekproef zitten, niet 
bereikt kunnen worden of niet willen meedoen. Door non-respons kunnen er op 
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 verschillende manieren vertekeningen in de resultaten optreden. Een eerste effect 
van non-respons heeft betrekking op de omvang van de steekproef. Met de tegen-
woordige responspercentages moeten zeker 10.000 huishoudens worden benaderd 
met het verzoek om mee te doen, om uiteindelijk van 6000 huishoudens gegevens te 
krijgen. Zonder non-respons was met 10.000 huishoudens een gedetailleerder beeld 
mogelijk geweest van de deelname aan kleine sporten. Of, zonder non-respons met 
een steekproef van 6000 huishoudens was het onderzoek aanzienlijk goedkoper 
geweest, omdat er geen geld en energie gespendeerd had hoeven worden aan het 
bezoeken en proberen over te halen van uiteindelijke weigeraars.

Een tweede effect van non-respons is een onevenwichtig samengestelde steek-
proef. Als de non-respons onder mannen veel hoger is dan onder vrouwen, zou dat tot 
een verkeerde schatting van deelname aan typische mannensporten kunnen leiden, 
zoals voetbal en auto- en motorsport. Wegen voor geslacht kan daarvoor een oplos-
sing zijn. Het probleem blijft dat er dan heel weinig racers in de steekproef zitten.

Het ernstigste effect van non-respons treedt op als er een verband is tussen 
sportdeelname en surveydeelname. Fanatieke sporters zijn minder vaak thuis, en een 
interviewer loopt dan ook het risico hen te missen wanneer hij opbelt of aan de deur 
komt. Een tegengesteld effect is ook mogelijk. Als sporters in het algemeen socialer 
zijn, minder geïsoleerd, meer betrokken bij de maatschappij, dan doen ze naar 
verwachting juist vaker mee aan surveys. De negatieve (niet thuis) en positieve (wel 
meedoen) effecten van sport kunnen elkaar ook nog eens opheffen, maar zeker weet 
je dat niet. Theorieën over en modellen van dergelijke effecten van non-respons zijn 
te vinden in Groves en Couper (1998) en Groves (2006).

Naar de relatie tussen non-respons en sportdeelname is weinig onderzoek 
gedaan. Er bestaan wel studies op verwante terreinen, bijvoorbeeld over de 
relatie tussen cultuurdeelname en non-respons, en gezondheid en non-respons. 
Pääkkönen (1998) vond in een vervolgonderzoek naar tijdsbesteding dat 
respondenten meer aan cultuur doen (met uitzondering van bioscoopbezoek 
en popcultuur), meer creatieve hobby’s hebben en meer vrijwilligerswerk doen. 
Stoop (2005) vond dezelfde effecten voor cultuurdeelname, terwijl ander onderzoek 
naar tijdsbesteding (Väisänen 2002; Abraham et al. 2006; Van Ingen et al. 2009) 
de relatie tussen surveyrespons en deelname aan vrijwilligerswerk bevestigt. Lynn 
et al. (2002) ontdekten dat moeilijk bereikbare respondenten gezonder zijn dan 
gemakkelijk bereikbare (maar ook meer roken en drinken). Dit leidt weer tot de vraag 
of sporters de betrokkenheid van cultuurdeelnemers en vrijwilligers delen en dus 
meer aan surveys meedoen, ofwel – net als gezonde uitgaanstypen – te veel op stap 
zijn om door een interviewer thuis te worden aangetroffen.

Non-respons in het avo

Sinds 1979 laat het scp het vierjaarlijkse avo verrichten (zie bijlage A). In deze survey 
wordt in een mondeling interview bij de respondenten thuis informatie ingewonnen 
over kenmerken van het huishouden, waarna alle leden van het huishouden van 6 jaar 
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en ouder nog een lange schriftelijke vragenlijst moeten invullen (of moeten laten 
invullen, in het geval van kinderen). Het avo maakt het door zijn omvang (ongeveer 
14.000 personen in meer dan 6000 huishoudens) mogelijk gedetailleerde uitspraken 
te doen over veel verschillende aspecten van sportdeelname in Nederland. Het feit 
dat het hier om een onderzoek onder hele huishoudens gaat, betekent overigens dat 
conclusies over de bereikbaarheid van individuele sporters niet getrokken kunnen 
worden: zolang er maar een volwassene thuis is, kan het huishoudeninterview 
plaatsvinden. Ook fanatieke sporters die nooit thuis zijn worden zo via een familie-
lid indirect toch bereikt. Ze moeten daarna wel een lange vragenlijst invullen, want 
alleen volledige huishoudens worden tot de respons gerekend.

De respons op het avo zakte van 60% à 70% in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
tot 43% in 1991. Dit was aanleiding voor een grondige bezinning op de kwaliteit 
van de data en het belang van respons. Het resulteerde in de keuze van een nieuw 
veldwerk bureau (GfK PanelServices Benelux) en een respons van 69% in 1995, 65% 
in 1999 en 60% in 2003. Het verschil tussen 65% in 1999 en 60% in 2003 is voor onge-
veer de helft te verklaren uit een veel scherpere definitie van respons. In 1995 werden 
adressen waar na zeer veelvuldig aanbellen niemand opendeed gecodeerd als ongel-
dig adres, in 1999 was dit in de meeste gevallen non-contact en dus non-respons.

Behalve een hogere respons behelsde de nieuwe aanpak ook een nauwgezette 
monitoring van het veldwerk en het verzamelen van gedetailleerde informatie over 
het responsproces. Met deze informatie konden gemakkelijke respondenten worden 
geïdentificeerd (huishoudens die bij een van de eerste bezoeken thuis werden getrof-
fen en meteen meededen), moeilijk bereikbare respondenten, en respondenten die na 
een aanvankelijke weigering alsnog meededen (de overgehaalde weigeraars).

In 2000 werd een steekproef uit de zeer hardnekkige weigeraars onder de non-
respondenten op het avo’99 opnieuw benaderd met een kortere vragenlijst. Van 
deze hardnekkige weigeraars deed 70% mee. Het kan zijn dat de weigeraars uit dit 
vervolgonderzoek verschillen van de deelnemers. Stoop (2005) constateert dat de 
weigeraars waarschijnlijk enkele jaren ouder zijn. Het gaat in totaal echter maar om 
9% van de totale steekproef, dus de mogelijke vertekening als gevolg van non-res-
pons blijkt beperkt.2 Met deze combinatie van gegevens was het mogelijk om na te 
gaan of sportdeelname verandert als ook moeilijk bereikbare respondenten worden 
benaderd, en als aanvankelijke weigeraars toch meedoen. Bovendien konden de 
overgehaalde weigeraars worden vergeleken met de uiteindelijke weigeraars uit het 
vervolgonderzoek. Met behulp van deze gegevens kan worden onderzocht of sporters 
minder gemakkelijk thuis zijn te vinden, of meer bereid zijn vragenlijsten te beant-
woorden (zie ook Stoop 2004, 2005). De vergelijkingen tussen deze groepen hebben 
steeds betrekking op de persoon met wie het huishoudeninterview is gevoerd.

Uitkomsten: moeilijk bereikbaren en aanvankelijke weigeraars

In het hoofdonderzoek avo’99 werden bijna alle huishoudens uit de steekproef 
bereikt. Hiertoe moest de interviewer soms twaalf bezoeken afleggen voor er van 
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enig contact sprake was. Dit betekende een veldwerkperiode van vijf maanden, 
en bezoeken overdag, ’s avonds en in het weekend. In een aantal gevallen werden 
respondenten die niet thuis werden getroffen ook nog opgebeld met het verzoek een 
afspraak te maken. Meer dan twee derde van de huishoudens die aanvankelijk niet 
wilden meedoen, werd opnieuw benaderd (een derde van de totale steekproef). Van 
de aanvankelijke weigeraars deed 37% uiteindelijk toch aan het onderzoek mee. Dit 
resulteerde ten slotte in 1999 in een respons van 65%.

Van de mensen die de eerste keer dat de interviewer langskwam werden bereikt 
(48% van de respondenten) deed 58% aan sport (zie figuur 2.1). Als men de eerste 
keer niet thuis was, maar bij het tweede bezoek wel (22,8%), was de sportdeelname 
61%. Het percentage sporters stijgt als respondenten moeilijker te bereiken zijn, 
met een dip rond het zevende bezoek om daarna weer scherp te stijgen. De respon-
denten die zo moeilijk bereikbaar waren, vormen echter maar een klein deel van de 
totale groep respondenten: 0,1% van de respondenten had elf bezoeken nodig. Van 
hen deed 88% aan sport. Het verband tussen sportdeelname en bereikbaarheid is 
significant negatief, maar heel klein (r = –0,04); na correctie voor leeftijd blijft er 
geen significant effect over. Moeilijk bereikbare respondenten sporten dus iets meer, 
maar zijn ook iets jonger dan gemakkelijk bereikbare.

Figuur 2.1
Sportdeelname en bereikbaarheida

Figuur 2.1
Titel

a De omvang van de cirkels geeft het percentage respondenten aan dat bij elk bezoek werd bereikt.

Bron: SCP (AVO’99)
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Uitkomsten: vervolgonderzoek

Bij het vervolgonderzoek dat in 2000 werd gehouden, deed 70% van de weigeraars uit 
het hoofdonderzoek alsnog mee. Het succes van deze hernieuwde benadering is te 
danken aan een aantal factoren:
−	 Het vervolgonderzoek was minder belastend: de vragenlijst was korter, slechts één 

volwassene hoefde mee te doen, meedoen kon mondeling, schriftelijk, telefonisch 
en per internet (van de laatste optie werd nauwelijks gebruikgemaakt).

−	 De interviewers waren zeer gemotiveerd en kregen extra betaald.
−	 De interviewers kregen alle mogelijke ondersteuning van de veldwerkorganisatie, 

met onder andere een aparte nieuwsbrief.
−	 Er waren allerlei beloningen voor de respondenten, zowel direct (geld, loten, bloe-

men) als indirect (krantenartikel over dit onderzoek, mogelijkheid om directeur 
GfK en scp te bellen (uiteindelijk heeft niemand dit gedaan), interviewers die 
bereid waren op ieder gewenst moment terug te komen (tot zelfs 7 uur op zondag-
ochtend (dat hoefde uiteindelijk niet)).

De uiteindelijke weigeraars verschilden wat betreft achtergrondvariabelen van de res-
pondenten in het gewone avo (de groepen die daar waren ondervertegenwoordigd, 
waren in het vervolgonderzoek vanzelfsprekend oververtegenwoordigd). De belang-
rijkste verschillen met de gemakkelijk bereikbare en bereidwillige respondenten in 
het avo staan in tabel 2.1 voor drie groepen, namelijk de harde weigeraars die toch 
deelnamen aan het vervolgonderzoek (groep 1), de aanvankelijke weigeraars die wel 
gewoon deelnamen aan het gewone avo (groep 2) en de moeilijk bereikbare respon-
denten (groep 3).

Als leeftijd en andere achtergrondvariabelen in de analyse worden meegenomen, blij-
ken de moeilijk bereikbare respondenten (groep 3) niet te verschillen van de gemak-
kelijk bereikbare (niet in de tabel) wat betreft sportdeelname. Ook de overgehaalde 
weigeraars (groep 2) lijken wat sport betreft erg op degenen die meteen meedoen. 
De echte weigeraars (groep 1) echter, degenen die zonder vervolgonderzoek tot de 
non-respondenten zouden behoren, verschillen wel degelijk: ze sporten minder. Een 
veronderstelling dat deelname aan onderzoek onder teamsporters hoger zou liggen 
dan onder individuele sporters werd niet door de cijfers gestaafd.

Een vergelijking van de weigeraars uit het vervolgonderzoek en de avo- 
respondenten wees erop dat ze zeer geïnteresseerd in sport lijken: 79% keek wel 
eens naar sport op de tv vergeleken met 65% van de avo-respondenten. Het vervolg-
onderzoek vond echter ongeveer een half jaar na het gewone avo plaats en ook de 
controlegroep keek toen veel naar sport op tv, hetgeen niet verwonderlijk was in een 
periode waarin tennis op Roland Garros en Wimbledon, de Tour de France en het 
Europees kampioenschap voetbal werden uitgezonden. Een algemenere conclusie 
over de harde weigeraars is, dat ze van alles wat minder doen en hebben: opleiding, 
inkomen, kinderen, boeken, cultuur, godsdienst, pc-gebruik en dus ook sport.
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Tabel 2.1
Nettosteekproef, typen respondenten, multinomiale regressie (n=6360)a

β
1: harde weigeraars  
(uit vervolgonderzoek)

2: aanvankelijke 
weigeraars

3: moeilijk  
bereikbaren

intercept –2,419** –0,039 –0,380

leeftijd (in jaren) –0,008 –0,002 –0,009**

leeftijd (abs. afwijking gemiddelde in jaren) –0,008 –0,012** –0,008*

bekend telefoonnummer 0,504* –0,101 –0,257**

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag –0,216 0,688** 0,633**

goed onderhouden buurt/woning –0,210 –0,259** –0,259**

vrijstaande woning 0,002 –0,422** –0,280**

man –0,162 –0,765** –0,052

alleenstaande 0,138 –0,374** 0,294**

kind in het gezin –0,298 –0,109 –0,366**

betaald werk, student 0,172 –0,135** 0,314**

hoge opleiding –0,152 –0,508** –0,031

culturele activiteiten (df = 3)

klassieke en populaire cultuur –0,206 –0,030 0,130

alleen klassieke cultuur –0,563** 0,228* 0,168

alleen populaire cultuur 0,166 –0,075 0,150

sportdeelname –0,409** 0,030 –0,000

pc in het gezin –0,875** 0,178* 0,003

gebruik internet, e-mail 0,944** 0,068 0,138

lid godsdienstige groepering –0,378** 0,111 –0,003

a Contrast met gemakkelijk bereikbare respondenten die meteen meedoen. Chi kwadraat 693 (df = 54); Cox 
and Snell R2 0,103 Nagelkerke R2 0,115. Referentiegroep: geen bekend telefoonnummer, niet grote stad, 
geen goed onderhouden buurt/woning, geen vrijstaande woning, vrouw, meerpersoonshuishouden, geen 
kind in het gezin, geen betaald werk/student, geen culturele activiteiten, geen sportdeelname, geen pc, geen 
gebruik internet/e-mail, geen lid godsdienstige groepering.

** Significantieniveau 0,01; * significantieniveau 0,05.

Bron: SCP (AVO-vervolgonderzoek 2000)

Conclusie

Welke implicaties hebben deze bevindingen voor sportonderzoek? Ten eerste blijkt 
dat moeilijk bereikbare respondenten (en dus potentiële non-contacten) iets meer 
sporten, maar uiteindelijke weigeraars iets minder. Op basis van deze resultaten 
kan men aannemen dat het echte percentage sporters (als men één volwassene per 
huishouden interviewt) niet 60 is (zie figuur 2.1), maar 57 (Stoop 2005: 249). Dit 
vormt dus een aanwijzing dat surveys, en zelfs surveys met een hoge respons als het 
avo, sportdeelname iets overschatten (zie ook hoofdstuk 3). Hetzelfde geldt voor 
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 bijvoorbeeld de cultuurdeelname, die ook overschat wordt. Klaarblijkelijk doen 
actieve burgers dus ook iets vaker aan surveys mee.

De resultaten laten echter ook zien dat de overgehaalde weigeraars meer op de 
bereidwillige respondenten lijken dan op de harde weigeraars. Dit betekent dat men 
zich bij het veldwerk minder zou moeten concentreren op het binnenhalen van ieder 
procentpuntje extra respons, maar meer op de vraag wie niet meedoen. Een nauw-
gezette monitoring van het veldwerk, en het verzamelen van extra informatie over 
non-respondenten kunnen vertekening aan het licht brengen en de kwaliteit van 
surveys verbeteren.
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Noten

1 In de ledentalstatistieken van noc*nsf wordt alleen een onderscheid gemaakt naar 
sekse en naar de indeling junior/senior. Pogingen om – voor de gehele georganiseerde 
sport – meer verfijnde leeftijdsindelingen te hanteren zijn tot op heden niet succesvol 
gebleken. 

2 Afgezien van het feit dat het vervolgonderzoek slechts een steekproef uit de weigeraars 
betrof, kan men de totale respons berekenen als 69% + 0,7 × 31% = 91%.
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3 Betrokken sporters; waarom sporters over vertegen-
woordigd zijn in Tijdsbestedingsonderzoek

Erik van Ingen en Koen Breedveld

Inleiding

Bij het (sociaalwetenschappelijk) onderzoek naar kenmerken van de Nederlandse 
bevolking wordt over het algemeen gewerkt met een steekproef en wordt er gekeken 
in hoeverre bevindingen in deze steekproef kunnen worden gegeneraliseerd naar de 
gehele bevolking (zie ook hoofdstuk 2). Cruciaal voor de betrouwbaarheid van data 
die op deze manier zijn verkregen is de vraag in hoeverre de steekproef represen tatief 
is voor de populatie waaruit deze is getrokken. Als er uitspraken worden gedaan over 
tijdsbesteding van ‘de Nederlander’ ligt impliciet daaraan ten grondslag het idee 
dat de dagboeken van respondenten gegeneraliseerd kunnen worden naar de totale 
Nederlandse bevolking. Met andere woorden, dat de groep die met het onderzoek 
heeft meegedaan (responsgroep) niet wezenlijk verschilt van de groep die dat niet 
heeft gedaan (non-responsgroep).

Non-responsonderzoek richt zich op de kenmerken van degenen die wel deel uit-
maakten van de steekproef maar niet hebben meegewerkt aan onderzoek, en op de 
vraag of selectiviteit in de respons leidt tot vertekening van onderzoeksuitkomsten. 
In deze bijdrage wordt gekeken of er een relatie bestaat tussen de keuze om te spor-
ten en de keuze om mee te doen aan het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo, voor meer 
informatie zie bijlage A) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en partners. 
Eerst lichten we de achtergronden van dit onderzoek toe. Vervolgens beschrijven we 
de uitkomsten, eerst van een eenvoudige bivariate analyse, later van een meer com-
plexe multivariate analyse.

Non-respons in het Tijdsbestedingsonderzoek

Het Tijdsbestedingsonderzoek is een langlopend vijf jaarlijks onderzoek naar de 
wijze waarop burgers hun tijd besteden. Kenmerkend element uit het onderzoek is 
het uitgebreide zevendaagse dagboekje dat respondenten invullen. Daarnaast vullen 
respondenten twee uitgebreide vragenlijsten in. Dat maakt het tbo tot een van de 
meest belastende bevolkingsonderzoeken, en daarmee tot een van de onderzoeken 
met de grootste responsproblemen. In 1995 deed nog maar 18% van de benaderde 
mensen aan het onderzoek mee (Breedveld en Van den Broek 2001). Door een reeks 
van responsverhogende maatregelen steeg die respons naar 25% in 2000 en naar 
37% in 2005 (Van Ingen en Breedveld 2006).
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Ook een respons van één op de drie is echter laag in vergelijking met ander groot-
schalig vragenlijstonderzoek. De non-respons is zeker zorgwekkend als zou blijken 
dat de respons selectief is met betrekking tot hetgeen wordt onderzocht. Selectieve 
respons hoeft niet altijd problematisch te zijn, bijvoorbeeld als een van beide seksen 
oververtegenwoordigd zou zijn. Omdat bekend is hoe de man-vrouwverhouding 
in de maatschappij is, kan hiervoor eenvoudig worden gecorrigeerd (‘gewogen’). 
Herwegen voor oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in het onderzoek is 
niet mogelijk als niet uit een andere bron bekend is wat de verdeling van die groepen 
in de samenleving is (hetgeen wellicht de reden was om het onderzoek te doen). Bij 
sporten is dit het geval: er zijn geen harde populatiegegevens over hoeveel mensen 
sporten. De getallen waarover we kunnen beschikken zijn beperkt (zoals de ledental-
statistieken van noc*nsf – zie ook hoofdstuk 2 en 11) of kennen dezelfde problemen 
(want ook gebaseerd op steekproefonderzoek).

Om mogelijke vertekening in de conclusies over sportgedrag van Nederlanders 
op te sporen moeten we daarom op zoek naar andere bronnen van informatie 
over wie wel en niet aan het onderzoek wilden meewerken. Een mogelijke aanpak 
hierbij is de weigeraars te vragen naar hun kenmerken, hoewel dit uiteraard niet 
onproblematisch is, want deze groep stelde zich ook al niet bereidwillig op bij het 
eerste verzoek om medewerking.

In het tbo’05 is geprobeerd op deze manier informatie los te krijgen van deze 
mensen; op het moment dat deelname werd geweigerd, zijn aan de deur toch nog 
een paar korte vragen gesteld. Dit waren vragen naar achtergrondkenmerken van 
mensen en een paar vereenvoudigde vragen uit de hoofdvragenlijst. Uiteindelijk zijn 
zo van 804 van de 2602 mensen die weigerden mee te werken toch nog twaalf ken-
merken bekend, waaronder leeftijd, geslacht, opleiding, maar ook of men de afge-
lopen week gesport heeft, aan vrijwilligerswerk heeft gedaan en of men politieke 
interesse heeft. Uiteraard was er ook een groep die wel is benaderd, maar die niet 
kon worden bereikt of pertinent weigerde deel te nemen aan het (voor)onderzoek. 
Met andere woorden, ook het non-responsonderzoek heeft non-respons. Van deze 
laatste groep zijn alleen geslacht, leeftijd en stedelijkheid bekend vanuit de gemeen-
telijke administratie.

Bivariate analyse

De vraag die aan mensen aan de deur werd voorgelegd was: ‘Heeft u in de afgelo-
pen zeven dagen gesport?’ Men kon daarop eenvoudigweg ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden 
(tabel 3.1). Groep 1 ‘alleen vooronderzoek’ bestaat uit mensen die niet wilden mee-
werken aan het hoofdonderzoek, maar wel de vragenlijst aan de deur hebben beant-
woord. Groep 2 ‘uitvallers’ (688 personen) heeft de basisvragenlijst beantwoord, 
maar was vervolgens niet bereikbaar voor het dagboekgedeelte van het onderzoek, of 
de antwoorden van deze mensen waren zodanig onbetrouwbaar dat ze zijn verwij-
derd uit de dataset. Groep 3, die volledig heeft meegewerkt, bestond uit 2204 perso-
nen. Bij de analyses van het tbo wordt deze groep over het algemeen gewogen naar 
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leeftijd, stedelijkheid, geslacht en werkzaamheid. De laatste kolom in tabel 3.1 geeft 
daarom de gewogen score aan (3b).

Tabel 3.1
Sportgedrag van de responsgroepen (aandeel dat vraag met ‘ja’ heeft beantwoord, in procenten)

1 alleen  
vooronderzoek 2 uitvallers

3a compleet  
(zonder weging)*

3b compleet 
(met weging)*

afgelopen 7 dagen gesport 28 42 46 45

man 27 47 48 46

vrouw 29 37 45 44

12-29 jaar 42 61 57 56

30-54 jaar 30 43 43 43

55 jaar 19 28 38 38

lager dan hbo 24 37 43 41

hbo en hoger 44 56 53 53

* Verschillen tussen de groepen compleet (met en zonder weging) en alleen vooronderzoek zijn overal 
significant (chi-kwadraattest op onafhankelijkheid: p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

De verschillen in sportdeelname tussen de groepen zijn aanzienlijk. Onder de tbo-
deelnemers had maar liefst 46% de afgelopen week gesport. Weging van de data 
zorgt ervoor dat dit wordt bijgesteld naar 45%. In de groep die niet wilde meewerken 
lag dit percentage significant lager, op 28. Onder de uitvallers ten slotte, had 42% 
gesport, waarmee deze groep meer op de respondenten lijkt dan de weigeraars.

Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt naar een aantal achtergrondkenmerken, 
omdat het vermoeden bestaat dat het verband tussen sporten en deelname aan het 
onderzoek in versterkte mate geldt voor bepaalde groepen. Voor mannen blijkt er 
vooral een verschil tussen de ‘weigeraars’ (groep 1) en de rest. Bij vrouwen loopt de 
sportdeelname meer stapsgewijs op. De laagste sportdeelname is te vinden bij de 
weigeraars. Bij de vrouwen die halverwege uitvielen ligt de sportdeelname hoger, 
maar niet zo hoog als bij de vrouwen die het hele onderzoek doorliepen (groep 3b). 
Naar leeftijd zien we dat het patroon van de jongsten (12-29 jaar) lijkt op dat van de 
mannen, en het patroon van de twee groepen ouderen op dat van de vrouwen. Naar 
opleidingsniveau zien we dat de verschillen onder de lager opgeleiden groter zijn dan 
onder de hoger opgeleiden. Dit rechtvaardigt de conclusie dat een non-responseffect 
zich vooral voordoet onder groepen die toch al weinig aan sport doen (ouderen en 
lager opgeleiden, zie Kamphuis en Van den Dool 2008).
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Samenhang met andere factoren

De cijfers uit de voorgaande tabel doen sterk vermoeden dat sporters in de steekproef 
van het tbo zijn oververtegenwoordigd. Alvorens dit te concluderen, moeten we 
echter nog wel iets anders nagaan, namelijk de mogelijkheid dat het geconstateerde 
verschil aan andere factoren is toe te schrijven. Dit gebeurt in tabel 3.2.

De steekproef van het tbo is niet alleen vertekend naar het doen van sport, maar 
bijvoorbeeld ook naar leeftijd en opleiding. Dit kan een mogelijke verklaring zijn 
voor het grote aandeel sporters onder degenen die daadwerkelijk meewerkten aan 
het onderzoek. Als jongeren eerder geneigd zijn mee te werken dan ouderen en 
bovendien vaker aan sport doen, dan is de samenhang tussen sporten en meewerken 
deels een schijnverband. Dit wordt in tabel 3.2 nagegaan door middel van logistische 
regressieanalyse, waarbij wat voorspeld wordt de kans is dat iemand meewerkt aan 
het onderzoek. Daarbij wordt de invloed van sporten op het deelnemen bekeken 
naast de invloed van een aantal achtergrondkenmerken.

In model I is alleen de variabele ‘afgelopen 7 dagen gesport’ opgenomen. Uit 
die analyse blijkt dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deelname aan het 
onderzoek en het deelnemen aan sport. De kans dat iemand aan een onderzoek 
meedoet is groter als die persoon een sporter is dan wanneer die persoon niet sport.1 
Vervolgens zijn in de modellen ii tot en met iv andere kenmerken toegevoegd. 
Twee daarvan blijken een deel van de oorspronkelijke invloed van sport te kunnen 
verklaren: leeftijd (model ii) en opleiding (model iii). Sport wordt meer bedreven 
door jongeren en deze zijn bovendien eerder geneigd mee te werken aan onderzoek. 
Met andere woorden, een deel van de oorspronkelijke samenhang tussen sporten 
en responderen loopt via leeftijd.2 Hetzelfde geldt voor opleiding: hoger opgeleiden 
doen meer aan sport en doen tegelijkertijd meer mee aan het tbo-onderzoek. 
In het laatste model zijn nog de achtergrondkenmerken geslacht, thuiswonende 
kinderen en werkzaamheid toegevoegd, maar deze blijken de positieve relatie tussen 
deelname aan het onderzoek en de sportdeelname nauwelijks te beïnvloeden. Na 
rekening te hebben gehouden met al deze kenmerken (model iv) blijft het effect van 
sportdeelname significant (de kansverhouding onder sporters (t.a.v. meedoen aan 
het tbo) is 1,8 (e 0,592) maal zo groot als onder niet-sporters).

Tot slot zijn ook nog interactie-effecten aan het model toegevoegd, om 
te kijken of het effect van sporten op responderen verschilt al naargelang de 
achtergrondkenmerken van respondenten. Interpretatie van de hoofdeffecten laten 
we hier achterwege.3 In tabel 3.2 bleek al dat het effect van sporten op deelname 
sterker is onder ouderen en dat blijft overeind nadat er rekening is gehouden met de 
eerdergenoemde factoren (de interactie leeftijd * sport (β = 0,011) is significant). De 
interactie met opleiding is significant op een wat minder strikt significantieniveau 
(p = 0,06); onder lager opgeleiden zijn het juist extra de sporters die meedoen aan het 
onderzoek. Het effect van sporten is niet verschillend voor mannen en vrouwen.
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Tabel 3.2
Logistische regressie van de kans op deelname aan het TBO (volledige medewerking (1) 
versus alleen vooronderzoek (0); ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) op sporten en 
achtergrondkenmerken

model I model II model III model IV model V

afgelopen 7 dagen gesport 0,786* 0,675* 0,606* 0,592* 0,358

leeftijd –0,017* –0,018* –0,019* –0,022*

hbo of hoger 0,562* 0,585* 0,726*

geslacht –0,156 –0,096

thuiswonende kinderen –0,233* –0,248*

werkzaam –0,038 –0,048

interactie hoger opgeleid * sport –0,395

interactie leeftijd * sport 0,011*

interactie vrouwen * sport –0,201

Nagelkerke R2 0,039 0,066 0,080 0,085 0,089

* p < 0,05.

Bron: SCP (TBO’05)

Overigens bleek uit aanvullende analyses dat sporten niet de enige variabele was 
die significant samenhing met de deelname aan het onderzoek (Van Ingen en 
 Breedveld 2006; Van Ingen et al. 2009). Respondenten bleken ook significant vaker 
de krant te lezen, geïnteresseerd te zijn in de politiek, vrijwilligerswerk te verrichten, 
te reizen én televisie te kijken, ook als gecorrigeerd wordt voor bijvoorbeeld ver-
schillen naar opleidingsniveau. Dit correspondeert in grote mate met bevindingen 
uit eerder onderzoek; het zijn vooral de maatschappelijk betrokken en actieve (c.q. 
sportieve) burgers die meedoen aan bevolkingsonderzoeken.

Conclusies

Sporters blijken in de steekproef van het tbo oververtegenwoordigd, evenals politiek 
geïnteresseerden, vrijwilligers en krantenlezers. Het zijn vooral maatschappelijk 
actieve en betrokken burgers die aan dit soort onderzoek meedoen. Het non- 
responseffect doet zich vooral voor onder groepen die toch al weinig aan sport doen 
(ouderen en lager opgeleiden).

Dit is een belangrijke kanttekening bij de uitspraken die op basis van deze data 
worden gedaan. In bevolkingsonderzoeken wordt het aantal sporters of de tijd 



30 Betrokken sporters

besteed aan sporten (per hoofd van de bevolking) in Nederland stelselmatig over-
schat. In welke mate dit het geval is, hangt samen met de kwaliteit van de respons. 
Het goede nieuws is dat inmiddels voldoende bekend is over mogelijkheden om 
die kwaliteit te waarborgen, zodat ook in de toekomst zinvolle uitspraken kunnen 
worden gedaan over de ontwikkeling van de sportdeelname (zie Stoop 2005).
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Noten

1 De coëfficiënt kan als volgt worden geïnterpreteerd: deelname onder sporters was groter 
dan onder niet-sporters; de logaritme van de ‘odds’ (kans op deelname / kans op niet-
deelname) is 0,786 groter. Exponentiëren van de coëfficiënt zorgt voor een iets gemak-
kelijker interpreteerbaar resultaat. Het blijkt dan dat voor sporters de odds van meedoen 
2,2 (e 0,592) keer zo hoog zijn als voor niet-sporters.

2 Dit is in de tabel te zien, doordat de coëfficiënt van sportdeelname terugloopt van 0,786 
naar 0,675.

3 Na invoering van interactie-effecten met dummyvariabelen verandert de betekenis van de 
hoofdeffecten. Dit worden effecten binnen groepen.
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4 Telefoon of toetsenbord; over de ef fecten van 
terugvraagperioden en wijze van bevraging in het 
obin-onderzoek

Remco Hoekman

Inleiding

Het ministerie van vws laat sinds 1987 jaarlijks een continu onderzoek uitvoe-
ren naar letsel, bewegen, gezondheid en overgewicht. Dit onderzoek, genaamd 
 Ongevallen en Beweging in Nederland (obin), wordt sinds september 1999 uitge-
voerd door interview-nss en kent drie hoofdthema’s: letsel, sportparticipatie, en 
bewegen en overgewicht (interview-nss 2006).1 Voor dit hoofdstuk beperken wij 
ons tot de resultaten van het thema sportparticipatie. Het deel over sportparticipatie 
geeft inzicht in de sportparticipatie van personen van 4 jaar en ouder en de kans op 
blessures die men daarbij heeft.

Vanaf 1999 werd het obin-onderzoek telefonisch uitgevoerd. Respondenten voor 
het onderzoek werden geworven door willekeurig personen te trekken uit een van de 
bevolkingsbestanden.2 In 2006 is voor het eerst een afwijkende methode toegepast, 
namelijk een ‘mixed mode’ onderzoek. Behalve telefonisch is nu ook een deel van de 
respondenten van 15-64 jaar gevraagd om de vragenlijst via het internet (online) in te 
vullen. In beide gevallen werd daarbij gebruikgemaakt van een bestaand panel. De 
situatie zoals in 2005, dat respondenten voor het onderzoek voor het eerst werden 
benaderd, bestond dus niet langer.

Tussen 1999 en 2005 kent het obin-onderzoek stabiele resultaten. In 2006 lag 
de sportdeelname in al haar vormen echter beduidend hoger dan in voorgaande 
metingen. De overgang naar een andere onderzoeksmethode heeft er naar 
verwachting (mede) toe geleid dat zich in 2006 een trendbreuk heeft afgetekend in 
de resultaten van de sport- en beweegvragen. In dit hoofdstuk wordt gezocht naar 
mogelijke verklaringen voor deze trendbreuk.

In de volgende paragraaf bespreken we de fundamentele verschillen in onder-
zoeksopzet tussen obin’05 en obin’06. Bij de uitkomsten wordt vervolgens eerst een 
vergelijking gemaakt tussen obin’05 en obin’06. Daarna wordt de vergelijking met 
obin’05 losgelaten en wordt binnen obin’06 gefocust op de verschillen tussen de 
telefonische en online bevraging.
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Opzet analyse

Het in de inleiding beschreven verschil in onderzoeksmethode (telefonisch – online) 
heeft tot gevolg dat de respondenten met een verschil in vraagstelling worden gecon-
fronteerd. Bij de telefonische vragenlijst (cati) wordt de respondent gevraagd om de 
sporten op te noemen die hij of zij beoefend heeft (sporten worden niet voorgelezen), 
terwijl bij de online vragenlijst een toonblad wordt gegeven waar de respondent 
verschillende sporten kan kiezen en kan aankruisen. Het tonen van de sporten zorgt 
ervoor dat mensen minder vaak sporten vergeten op te geven dan bij het zelfstandig 
benoemen van sporten het geval is.

Een ander verschil waarmee rekening gehouden dient te worden is de terugvraag-
periode. obin’05 gaat uit van een terugvraagperiode van drie maanden. In obin’06 
wordt, zowel telefonisch als online, gevraagd naar de afgelopen twaalf maanden 
overeenkomstig de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (rso, zie bijlage A). De 
verwachting is dat de trendbreuk voor een klein deel het gevolg is van deze gewij-
zigde terugvraagperiode, maar voornamelijk toe te wijzen is aan de onderzoeks-
methode. Verder mag niet worden vergeten dat respondenten in 2005 uit een ander 
‘steekproef  kader’ afkomstig waren dan in 2006, toen gewerkt werd met een panel.

Zoals eerder gezegd is in het obin’06-onderzoek voor de groep 15-64 jaar, naast 
het cati- (telefonische) onderzoek, gebruikgemaakt van online onderzoek. De 
verdeling van de steekproef van 15-64-jarigen over de twee onderzoeksgroepen is 
gebeurd op basis van de toegang tot internet en de bereidheid om deel te nemen 
aan een online onderzoek. Voor de cati-groep zijn alleen de niet-internetters en de 
internetters met een voorkeur voor cati geselecteerd. De overigen zijn opgenomen 
in de online groep. Doordat de cati-groep bestaat uit niet-internetters of mensen die 
wel internet hebben maar cati prefereren, is de samenstelling van deze groep naar 
achtergrondkenmerken anders dan van de online groep. Tot de cati-groep behoren 
namelijk vooral ouderen en laagopgeleiden (niet-internetters), terwijl de online 
groep bestaat uit met name jongeren en hoogopgeleiden (frequente internetters).3

Deze steekproefverschillen tussen de cati-groep en de online groep staan 
een zuivere vergelijking in de weg. Het verschil in sportdeelname tussen deze 
twee groepen is door deze verschillen namelijk niet alleen toe te schrijven aan de 
methode, aangezien ouderen en laagopgeleiden, zo blijkt uit eerder onderzoek, 
minder sporten dan jongeren en hoogopgeleiden (Kamphuis en Van den Dool 2008; 
Breedveld 2006). Om het effect van methode te isoleren van de effecten van 
verschillen in achtergrondkenmerken, zijn de cati-groep en de online groep zo 
herwogen4 dat beide groepen een vergelijkbare samenstelling hebben. Dit biedt 
de mogelijkheid om de twee groepen van obin’06 met elkaar te vergelijken en 
daarnaast afzonderlijk met de resultaten van obin’05.

Bij de toetsing van verschillen tussen de cati-groep en de online groep wordt 
gebruikgemaakt van de chi-kwadraattoets voor (virtuele) twee bij twee tabellen. Bij 
de analyse van verschillen tussen de cati-groep en online groep is een significantie-
niveau van 5% gehanteerd.5



34 Telefoon of toetsenbord

Aangezien het online onderzoek alleen is uitgevoerd bij de leeftijdsgroep 15-64 
jaar, zijn alle analyses alleen op deze leeftijdsgroep uitgevoerd. De uitspraken in dit 
hoofdstuk hebben zodoende alleen betrekking op deze leeftijdsgroep.

obin’05 – obin’06

In de vergelijking tussen 2005 en 2006 tekent zich een fors verschil in sport-
deelname6 af (zie tabel 4.1). Waar in 2005 – terugvraagperiode drie maanden, 
telefonisch, geen panel – de helft van de 15-64-jarigen één keer heeft gesport, is dat 
in 2006 – terugvraagperiode twaalf maanden, deels online, panel – toegenomen tot 
driekwart van de 15-64-jarigen. Naast de hogere sportdeelname is de toegenomen 
deelname aan sport in ongeorganiseerd of ander verband opvallend. obin’06 laat 
zien dat meer dan de helft van de respondenten in de leeftijdsgroep 15-64 jaar sport 
in ongeorganiseerd verband, terwijl dit in 2005 een vijfde van de 15-64-jarigen betrof. 
Omdat beide data zijn herwogen (zie noot 5), kunnen die verschillen niet worden 
toegeschreven aan verschillen in de samenstelling van beide groepen, althans gelet 
op factoren als leeftijd en opleidingsniveau. Klaarblijkelijk spelen de andere factoren 
hierin een rol, en leiden die ertoe dat er met de methode van 2006 meer sport wordt 
‘gevangen’, en dan vooral ‘ongeorganiseerde’ sport.

Tabel 4.1
Vergelijking resultaten OBiN’05 en OBiN’06 op basis van sportdeelname en organisatorisch 
verband, leeftijdsgroep 15-64 jaar (in procenten)

OBiN’05 OBiN’06

deelname aan sport 54 75

organisatorisch verband

sportvereniging 26 28

commercieel/fitnesscentra 16 22

ander verband 3 12

ongeorganiseerd 20 56

Bron: W.J.H. Mulier Instituut (OBiN’05, OBiN’06)

De toename van het sporten in ongeorganiseerd en ander verband tekent zich 
ook af bij de sportdeelname op sporttakniveau. De sporten die overwegend in 
on georganiseerd of ander verband worden beoefend vertonen in obin’06 sterkere 
afwijkingen ten opzichte van obin’05 dan de sporten die veel in georganiseerd 
verband worden beoefend (tabel 4.2). Meest in het oog springend zijn hierbij de 
sporten bowlen, skiën/snowboarden en biljart/poolbiljart/snookeren. Deze sporten 
worden over het algemeen incidenteel beoefend, tijdens vakanties of bedrijfsuitjes, 
met vrienden of ongeorganiseerd. De redelijk stabiel gebleven sportdeelname in 
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verenigingsverband (zie tabel 4.1) is terug te zien in de deelname aan traditionele 
verenigingssporten als voetbal, tennis en hockey. Deze sporten worden over het 
algemeen met enige regelmaat beoefend. Voor deze sporten maakt het betrekkelijk 
weinig verschil of de respondent over drie of twaalf maanden mag rapporteren en of 
de sporten worden gepresenteerd of dat de respondent ze zelf moet benoemen.

Tabel 4.2
Vergelijking resultaten OBiN’05 en OBiN’06 op basis van deelname aan sporttakken, 
leeftijdsgroep 15-64 jaar (in procenten)

OBiN’05 OBiN’06

voetbal 6,1 7,0

tennis 6,6 8,1

hockey 1,3 1,6

skiën/snowboarden 0,8 8,3

schaatsen 0,4 3,8

bowlen 0,1 9,8

biljart/poolbiljart/snookeren 0,2 7,1

Bron: W.J.H. Mulier Instituut (OBiN’05, OBiN’06)

Opvallend genoeg gaat de toename van sportdeelname niet vergezeld met een 
toename van het beweeggedrag. In 2005 voldoen meer volwassenen aan de diverse 
beweegnormen.7 Klaarblijkelijk is het effect van de veranderde methode voor sporten 
en voor bewegen tegengesteld. Bij de sportdeelname brengt het werken met een 
toonblad in de internetversie in 2006 met zich mee dat meer mensen aangeven aan 
sport te doen; bij het bewegen impliceert het wegvallen van een direct telefonisch 
contact met een interviewer dat minder mensen aangeven voldoende te bewegen 
(vermoedelijk omdat bij bevraging via het internet minder sociale druk wordt ervaren 
om aan een maatschappelijke norm te voldoen).

obin’06 ontrafeld

Het blijft op dit punt onduidelijk in hoeverre de geconstateerde verschillen toe 
te wijzen zijn aan het methodeverschil (telefonisch of online, waarbij vooral het 
gebruik van een toonbad bij de online versie van belang is) of aan de verruimde 
terugvraagperiode (of aan de veranderde wijze van werving van respondenten, al dan 
niet via een panel). De sterke stijging van seizoensgebonden sporten als schaatsen en 
skiën wijst op een effect van de terugvraagperiode. Het kan echter ook een methode-
effect betreffen, aangezien het naast seizoenssporten sporten zijn die men niet zo 
vaak doet en daardoor met behulp van een toonblad eerder registreert. Andersom 
wijst bowlen wellicht op een methode-effect, terwijl deze sport door een deel van de 
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respondenten misschien langer dan drie maanden geleden is beoefend en hierdoor 
in 2005 niet opgegeven mocht worden.

Om meer zicht te krijgen op de afzonderlijke invloed van methode en terugvraag-
periode is het bestand van 2006 opgesplitst in een cati-groep en een online groep. 
Daarna zijn deze door middel van multiplicatieve weging herwogen, zodat ze 
wat betreft samenstelling (aandeel vrouwen, ouderen etc.) vergelijkbaar zijn met 
obin’05. Vervolgens zijn deze twee groepen onderling vergeleken en afzonderlijk 
met obin’05. Aangezien de cati-groep en de online groep afzonderlijk zijn gewo-
gen, zodat ze vergelijkbaar zijn met obin’05, zijn de uitkomsten van deze twee groe-
pen samen niet gelijk aan de uitkomsten van obin’06 in tabel 4.1 en tabel 4.2.

Op basis van de gewogen vergelijkingen kan geconstateerd worden dat de 
methode en de terugvraagperiode niet bij alle sporttakken in dezelfde mate van 
invloed zijn (zie tabel 4.3). Opvallend is de afgenomen deelname aan hockey bij de 
cati-groep van 2006 ten opzichte van obin’05. Voor het overige laten de traditionele 
verenigingssporten allemaal een hoger deelnamepercentage zien, (mede) als gevolg 
van zowel de gewijzigde methode als de langere terugvraagperiode.

Tabel 4.3
Vergelijking resultaten CATI-groep en online groep OBiN’06 met OBiN’05 op basis van deelname 
aan sporttakken, leeftijdsgroep 15-64 jaar (in procenten)

OBiN’05 OBiN’06 CATI OBiN’06 online

deelname aan sport 54 63 80

voetbal 6,1 8,8 6,7

tennis 6,6 8,5 8,7

hockey 1,3 0,9 1,7

skiën/snowboarden 0,8 1,6 9,5

schaatsen 0,4 0,8 4,2

bowlen 0,1 0,2 11,7

biljart/poolbiljart/snookeren 0,2 0,5 7,8

Bron: W.J.H. Mulier Instituut (OBiN’05, OBiN’06)

Opvallend is dat het effect van de methode (verschil tussen cati en online, niet of 
wel een toonblad) lijkt weg te vallen bij traditionele verenigingssporten. Het verschil 
tussen obin’05 en de cati-groep van 2006 is bij de traditionele verenigingssporten 
namelijk groter dan het verschil tussen de cati-groep en de online groep. De meer 
incidenteel beoefende en seizoensgebonden sporten laten niet alleen tussen obin’05 
en de cati-groep van 2006 grote verschillen zien, maar ook tussen de cati-groep 
en de online groep. De incidenteel beoefende sporten, zoals bowlen, poolbiljart en 
skiën/snowboarden, profiteren duidelijk van de online vragenlijst met een toonblad.
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De deelname aan sport (minstens één keer gesport) laat voor beide onderzoeksgroe-
pen uit 2006 een stijging zien ten opzichte van 2005 (zie tabel 4.3 hiervoor). Zoals te 
verwachten laat de online groep een sterkere stijging zien dan de cati-groep, aange-
zien de online groep naast het positieve effect van de verruimde terugvraagperiode 
de positieve gevolgen van de methode (gebruik van een toonblad) ondervindt.

De gewijzigde onderzoeksmethode heeft bij het sporten in verenigingsverband 
niet geleid tot een hogere deelname, terwijl dit bij alle andere verbanden wel het 
geval is. De nagenoeg niet veranderde sportdeelname in verenigingsverband weer-
spiegelt de redelijk stabiele deelname aan de traditionele verenigingssporten (zie 
tabel 4.4). De grootste verschillen doen zich voor tussen de online bevraging en 
obin’05 (zie ook tabel 4.1). Dit suggereert dat het werken met een toonblad in deze 
van meer belang is dan de terugvraagperiode en/of het werken met een panel.

Tabel 4.4
Vergelijking resultaten CATI-groep en online groep OBiN’06 met OBiN’05 op basis van 
sportdeelname en organisatorisch verband, leeftijdsgroep 15-64 jaar (in procenten)

OBiN’05 OBiN’06 CATI OBiN’06 online

organisatorisch verband

sportvereniging 26 30 30

commercieel/fitnesscentra 16 17 25

ander verband 3 5 14

ongeorganiseerd 20 28 62

Bron: W.J.H. Mulier Instituut (OBiN’05, OBiN’06)

2006: cati versus online

Om meer zicht te krijgen op het effect van een online onderzoek op de sport-
deelname en de aard van deze sportdeelname van sporters, wordt in het navolgende 
de vergelijking met obin’05 losgelaten en alleen gekeken naar de twee onderzoeks-
groepen uit 2006. Door alleen binnen obin’06 te vergelijken is het ook mogelijk om 
uit te gaan van de rso-norm (minstens 12 keer gesport in afgelopen 12 maanden). 
Voor de data van 2005 was die mogelijkheid er niet.

Het eerste wat opvalt is dat de online groep significant vaker aan de rso-norm 
voldoet dan de cati-groep (resp. 70% en 58%; zie tabel 4.5). Dit verschil in aandeel 
sporters is vooral het gevolg van een toename van de sporters die door middel van 
(incidentele) sportdeelname in ongeorganiseerd of ander verband aan de norm 
voldoen (zie ook tabel 4.3 en tabel 4.4). Verder valt op dat het aandeel sporters dat 
de sport beoefent als lid van een sportvereniging bij de online groep significant 
lager uitvalt dan bij de cati-groep (resp. 42% en 50%). Dit komt vooral door het 
 toege nomen aandeel sporters. Uitgedrukt in percentages van de bevolking ligt het 



38 Telefoon of toetsenbord

aandeel verenigingssporters in het online onderzoek niet hoger of lager dan in het 
telefonische onderzoek (zie tabel 4.4).

Tabel 4.5
Vergelijking van de sportdeelname tussen CATI-groep en online groep OBiN’06 op basis van 
organisatorisch verband en sportfrequentie, (sportende) bevolking van 15-64 jaar (in procenten)

OBiN’06
CATI

OBiN’06
online

RSO-sporter8 58 70

organisatorisch verband*

sportvereniging 50 42

commercieel/fitnesscentra 27 33

ander verband 7 19

ongeorganiseerd 45 77

frequentie*

< 2x per week 58 62

≥ 2x per week 42 38

aantal sporten*

1 sport 64 25

2 sporten 23 25

3 sporten 7 17

4 of meer sporten 6 33

* Sportende bevolking.

Bron: W.J.H. Mulier Instituut (OBiN’06)

Het aantal beoefende sporten ondersteunt het vermoeden dat respondenten meer 
sporten opgeven wanneer een toonblad wordt gepresenteerd. Van de cati-groep 
wordt door twee derde één sport beoefend en door 6% vier of meer sporten, terwijl 
van de online groep een kwart één sport beoefent en een derde vier of meer sporten. 
Het verschil in de sportfrequentie is echter niet groter. Dit wijst erop dat het vooral 
incidenteel beoefende sporten zijn die extra zijn opgegeven door de online groep. 
Doordat die sporten maar een enkele keer per jaar worden beoefend, zoals bowlen 
en poolbiljart, heeft dit beperkte gevolgen voor de geconstateerde sportfrequentie 
van de online groep9 (maar des te meer voor het aandeel sporters en voor het aantal 
beoefende sporten). Ook bij de vergelijking zoals hier uitgevoerd zien we dat de 
online groep minder vaak aan de beweegnormen voldoet dan de groep die telefo-
nisch werd bevraagd.10
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Verschillen tussen personen

Aan de hand van voorgaande tabellen hebben we vastgesteld dat de sportdeelname 
volgens de rso-norm, het organisatorische verband en het aantal sporten significant 
verschilt tussen de cati-groep en de online groep. Er is dus sprake van een methode-
effect op sportdeelname. Daarnaast is het interessant om te kijken bij welke 
bevolkings groepen dergelijke effecten zich het sterkst voordoen.

Tabel 4.6
Vergelijking sportdeelname volgens RSO-norm tussen CATI-groep en online groep OBiN’06 op 
basis van achtergrondkenmerken, leeftijdsgroep 15-64 jaar (in procenten)

OBiN’06
CATI

OBiN’06
online

geslacht

man 58 71

vrouw 57 69

leeftijd 

15-29 jaar 69 77

30-39 jaar 63 69

40-49 jaar 56 68

50-64 jaar 44 67

opleiding

laag 45 56

midden 56 70

hoog 69 81

inkomen

beneden modaal 45 55

modaal 55 67

boven modaal 65 78

Bron: W.J.H. Mulier Instituut (OBiN’06)

Voor alle bevolkingsgroepen (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen) geldt 
dat zij vaker aan de rso-norm voldoen wanneer zij tot de online groep behoren dan 
wanneer zij telefonisch worden bevraagd (tabel 4.6). Het verschil tussen de online 
groep en de cati-groep is het kleinst bij de groepen die relatief vaak voldoen aan 
de rso-norm. Dit zijn vooral de 15-39-jarigen en de hoogopgeleiden. Aanmerkelijk 
groter is het effect van een online vragenlijst bij de groep ouderen (50-64-jarigen), die 
over het algemeen een lagere sportdeelname kennen. In de online groep hebben de 
50-64-jarigen hun achterstand in sportdeelname op de 30-39-jarigen en 40-49-jari-
gen ingelopen, terwijl zij in de cati-groep duidelijk achterblijven in sportdeelname. 
Overigens valt niet met zekerheid te zeggen of dit niet het gevolg is van het feit dat 
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de twee groepen ouderen op andere fronten van elkaar verschillen. Verwacht mag 
worden dat de internetouderen een actievere groep vormen dan de groep ouderen die 
telefonisch wenste te worden ondervraagd.

Conclusie

In een eerder stadium werd de verwachting uitgesproken dat de trendbreuk in de 
sportdeelname wordt veroorzaakt door (a) de uitbreiding van de terugvraagperiode 
van drie maanden naar twaalf maanden en (b) de toepassing van online onderzoek 
naast het (telefonische) cati-onderzoek in 2006. Na deze twee effecten apart te 
hebben bekeken, kan deze vooronderstelling worden bevestigd. Beide factoren 
zijn van invloed op de toegenomen sportparticipatie tussen obin’05 en obin’06. 
Wanneer de cati-groep en de online groep uit 2006 afzonderlijk voor achtergrond-
kenmerken worden gecorrigeerd, zodat ze wat betreft samenstelling vergelijkbaar 
zijn met obin’05, blijkt dat de sportdeelname van de cati-groep hoger ligt dan die 
in obin’05. Naast het effect van de terugvraagperiode bestaat er een (veel) ster-
ker effect van de methode: gebruik van een toonblad leidt ertoe dat mensen meer 
sporten benoemen waarin ze actief zijn. Hierdoor worden mensen eerder als sporter 
geclassificeerd, wat ertoe leidt dat bij de internetbevraging het aandeel sporters 12 
procentpunten hoger ligt dan bij de telefonische bevraging. Dit effect is het grootst 
bij de minder aan sport deelnemende groep van 50-64-jarigen (+23 procentpunten).

Het online aanbieden van de vragenlijst resulteert verder in het beoefenen van 
meer sporten, meer sporten bij commerciële sportaanbieders, in ongeorganiseerd 
verband en in ander verband. Alleen de verenigingssport verliest marktaandeel onder 
de sporters, niet omdat het aantal verenigingssporters daalt (dit blijft juist opmerke-
lijk stabiel), maar omdat alle andere organisatorische verbanden een stijging onder-
gaan. De frequentie van sportdeelname laat nagenoeg geen verandering zien. De 
extra opgegeven sporten worden veelal slechts een enkele keer per jaar beoefend. De 
uitbreiding van de terugvraagperiode van drie naar twaalf maanden draagt vooral bij 
aan een betere schatting van de seizoensgebonden sporten als skiën, snowboarden 
en schaatsen en in mindere mate van de incidenteel beoefende sporten.

Opmerkelijk is dat het hoge percentage sportdeelname van de online groep niet 
leidt tot het vaker voldoen aan de beweegnormen. Wanneer namelijk niet naar sport-
gedrag maar naar beweeggedrag wordt gekeken, scoort de cati-groep hoger dan de 
online groep. Meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de meer persoonlijke 
cati-benadering de kans op sociaal wenselijke antwoorden vergroot (in vergelijking 
met de online benadering).

Ondanks de weging van de cati-groep en online groep op randtotalen van 
obin’05 dient niettemin rekening te worden gehouden met steekproefverschillen. 
De cati-groep en de online groep bevatten namelijk verschillende typen mensen. De 
50-64-jarigen met internet zijn naar verwachting actiever dan degenen zonder inter-
net. Doordat de twee steekproeven ieder een ander soort mensen hebben bereikt, 
levert weging geen sluitende oplossing om de steekproefverschillen op te heffen. 
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Het is dan ook waarschijnlijk dat de gevonden methode-effecten in werkelijkheid 
deels effecten zijn van het feit dat de respondenten op verschillende wijze zijn gewor-
ven (steekproefeffecten). Het is overigens ook niet uitgesloten dat de steekproef van 
obin’05, met steekproeftrekking op basis van een rdd-systeem, een ander type 
mensen bereikt dan het geval is bij de (telefonische) steekproef van obin’06 met een 
bestaand panel.
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Noten

1 Partners in het OBiN-onderzoek zijn Consument en Veiligheid, tno, swov en Universi-
tair Medisch Centrum Utrecht. Voor meer informatie over het onderzoek, zie http://www.
veiligheid.nl/csi/veiligheid.nsf/wwwVwContent/l3ongevallenenbewegeninnederland.
htm

2 Bij Random Digital Dialing (rdd) wordt uit een database van alle uitgegeven telefoon-
nummerseries een aselecte steekproef getrokken. Vervolgens zijn de laatste twee cijfers 
van het telefoonnummer door de computer gewist en random vervangen door twee 
andere. Deze procedure zorgt ervoor dat alle theoretisch mogelijke telefoonnummers 
evenveel kans maken om in de steekproef te vallen (interview nss 2005). 

3 De cati-groep bestaat voor 22% uit 60-64-jarigen, terwijl de onlinegroep voor maar 5% 
bestaat uit 60-64-jarigen. In de online groep zijn meer 15-34-jarigen dan in de cati-
groep (resp. 40% en 23%). Hoogopgeleiden (hbo/wo) zijn eveneens meer aanwezig in de 
online groep dan in de cati-groep (resp. 36% en 14%). In de cati-groep zijn vooral lbo-, 
vmbo- of mavo-opgeleiden (42%) vertegenwoordigd. Deze groep opgeleiden is beperkt 
aanwezig in de online groep (16%).

4 Door middel van multiplicatieve weging (rim-weging). Multiplicatieve weging zorgt 
ervoor dat de gecombineerde cati- en online steekproef representatief is voor de Neder-
landse populatie vanaf 0 jaar, wat betreft geslacht, leeftijd, hoogst genoten schoolop-
leiding, aantal personen in het huishouden, werkzaamheid, stedelijkheid woonplaats, 
Nielsen regio woonplaats. Er is gewogen op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 
en inkomen. IJking van deze kenmerken heeft plaatsgevonden op basis van de moa 
Gouden Standaard 2005 (interview nss 2006).

5 Door middel van logistische regressie is getoetst of er gecontroleerd voor geslacht, leef-
tijd, opleidingsniveau en inkomen een effect bestaat van methode op sportdeelname en 
organisatorisch verband. Deze analyse leverde geen nieuwe inzichten op in vergelijking 
met de chi-kwadraattoets.

6 Bij de vergelijkingen tussen 2005 en 2006 wordt geen gebruikgemaakt van de rso-
norm (afgelopen 12 maanden ten minste 12 keer gesport), aangezien in 2005 gewerkt is 
met een terugvraagperiode van drie maanden. In plaats van de rso-norm wordt bij de 
vergelijking tussen 2005 en 2006 uitgegaan van ten minste één keer gesport binnen de 
terugvraagperiode.

7 In 2005 voldoet 57% van de volwassen bevolking aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (NNGB), 25% aan de fitnorm en 65% aan de combinorm. In 2006 voldoen, 
uitgaande van weging van 2005, 47% aan de NNGB, 23% aan de fitnorm en 55% aan de 
combinorm.

8 OBiN’05 kent een terugvraagperiode van drie maanden, terwijl de norm van een rso-
sporter is gebaseerd op twaalf maanden. De variabele rso-sporter is daarom niet opge-
nomen in OBiN’05, waardoor het niet mogelijk is om te indexeren op basis van OBiN’05.

9 De toename van sporters vindt zodoende voornamelijk plaats bij de ondergrens van de 
norm. Een gevolg hiervan is dat het aandeel sporters dat minder frequent deelneemt aan 
sport lijkt toe te nemen. Dit verschil is overigens niet significant.

10 Twee derde van de cati-groep voldoet aan de nngb, terwijl minder dan de helft van de 
online groep aan de nngb voldoet. De score op de fitnorm komt redelijk overeen (24% 
cati-groep en 22% online groep), maar bij de combinorm is wederom een duidelijk 
verschil (69% cati-groep en 52% online groep).
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5 Het meten van vragenlijstef fecten bij het avo-
sportvragenblok; de invloed van vertekenende 
ef fecten bij het vaststellen van een vragenlijstef fect

Joost Kappelhof

Inleiding

Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo, zie ook hoofdstuk 2 en 
bijlage A) kent een uitgebreide batterij vragen over sportdeelname. Eerst wordt voor 
26 takken van sport gevraagd of men die in de voorafgaande twaalf maanden heeft 
beoefend, vervolgens worden voor maximaal zeven takken van sport vervolgvragen 
gesteld over de wijze waarop men die sport beoefent. Leden van huishoudens die 
meedoen krijgen allen een papieren vragenlijst en vullen deze zelf in door kruisjes te 
plaatsen bij de antwoordcategorieën van hun keuze.1

Het sportblok in het avo was en is een omvangrijk en redelijk gecompliceerd 
blok. In het avo’03 heeft de wijze waarop deze vragen worden verwoord én 
worden weergegeven op het enquêteformulier een verandering ondergaan. Directe 
aanleiding daartoe was de constatering dat steeds meer mensen items in het 
blok oversloegen of fouten leken te maken. Na uitvoerige studie van de literatuur 
over (item) non-respons (Heberlein en Baumgartner 1978; Stoop 2004, 2005) en 
over vragenlijsttechnische aspecten, zoals vragenlijstconstructie (Oosterveld 
en Vorst 1997), respondentbelasting (Fellegi 2001; Snijkers 2002), vraagstelling 
(Belson 1981; Groves 1987, 1989; Groves en Couper 1998; Krosnick en Fabrigar 2003; 
Schuman en Presser 1981; Sudman en Bradburn 1982), vraagvolgorde (Krosnick en 
Alwin 1987) en lay-out (Dillman 1972, 2000; Fowler 2002) zijn verschillende vragen 
in de avo-persoonsvragenlijst aangepast met als doel de vraagstelling te verbeteren 
en te verduidelijken. Deels hadden die wijzigingen betrekking op de verwoording van 
vragen en antwoordcategorieën, deels op de lay-out van vragenblokken en de plaats 
van vragen en vragenblokken in de vragenlijst.

Het avo-onderzoek ontleent zijn kracht aan de fraaie trendreeks (sinds 1979). 
Continuïteit in het onderzoek is daarom van groot belang. Om die reden is parallel 
aan het onderzoek in 2003 een experiment uitgevoerd. Hierbij kregen verschillende 
groepen respondenten via een herhaalde-metingenopzet zowel de oude als de nieuwe 
persoonsvragenlijst in te vullen. Door deze benadering is het mogelijk na te gaan wat 
de effecten zijn van de gewijzigde vraagstellingen op de scores op de diverse vragen 
(Judd et al. 1990; Presser et al. 2004; Saris en Gallhofer 2007; Saris et al. 2003).

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van dit experiment, althans voor zover het 
de vragen betreft uit het sportblok van het avo. De opzet van dit hoofdstuk is als 
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volgt. Eerst wordt in de volgende paragraaf kort ingegaan op de verschillen in het 
sportvragenblok van avo’03 ten opzichte van dat in avo’99. Vervolgens wordt de 
opzet van het experiment toegelicht en verslag gedaan van de uitkomsten van het 
experiment. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.

Het sportvragenblok in avo’99 en avo’03

Het avo bestaat uit één mondeling interview per huishouden, gehouden met het 
hoofd of de partner van het hoofd, en een uitgebreide schriftelijke vragenlijst voor 
ieder lid van het huishouden van 6 jaar en ouder (ouders mochten voor kinderen 
invullen). Deze schriftelijke vragenlijsten worden achtergelaten, zodat iedereen de 
lijst op een door hem of haar gewenst tijdstip kan invullen. In 2003 namen 6404 
huishoudens deel aan het onderzoek, resulterend in een bestand van 13.776 respon-
denten (personen).

Vast bestanddeel in het avo is een set van vragen over sportdeelname: doet 
men aan sport, aan welke takken van sport, is men hiervoor lid van verenigingen 
en neemt men deel aan competities of trainingen, en hoe vaak sport men. De 
uitkomsten van dit sportblok zijn op diverse plaatsen gepubliceerd (De Haan 
en Breedveld 2000; Breedveld 2003, 2006; Kamphuis en Van den Dool 2008). 
De opzet van het sportblok is in de periode 1979-1999 niet of nauwelijks aan 
verandering onderhevig geweest.2 Steeds is voor een groot aantal sporten, getoond 
op een toonblad, gevraagd of men daar in de voorafgaande twaalf maanden, in 
Nederland, in de vrije tijd, aan heeft deelgenomen. Voor een maximum van zeven 
sporten (in 1979: tien) werden vervolgens enkele vervolgvragen gesteld (frequentie 
van deelname, lidmaatschap van sportverenigingen, deelname competities of 
trainingen, volgen van cursussen). Deze vervolgvragen werden gepresenteerd in de 
vorm van een matrix, waarbij de zeven takken van sport de kolommen waren en de 
diverse vragen over hoe men de sport beoefent de rijen.3

Bij het bestuderen van de sportvragen uit eerdere avo-vragenlijsten (1995 en 
1999) werd een aantal onduidelijkheden aangetroffen die konden resulteren in een 
verlies van datakwaliteit als gevolg van meetvertekeningen (Kappelhof 2002). Er 
volgt een korte beschrijving van een aantal van deze bevindingen, gevolgd door een 
beschrijving van veranderingen om deze fouten in het sportblok van toekomstige 
avo-vragenlijsten te vermijden.

Lay-out
De lay-out van een vragenlijst heeft grote invloed op de manier waarop mensen 
vragen begrijpen en invullen. Om de vragenlijst zo duidelijk en gemakkelijk moge-
lijk te maken, is er gekeken naar verschillende aspecten van een vragenlijst die de 
respons op een vragenlijst (en vragen) negatief kunnen beïnvloeden. Door Dillman 
(2000) is aangetoond dat matrixvragen moeten worden vermeden.

Matrixvragen mogen de lengte van de vragenlijst op het eerste gezicht korter doen 
lijken, maar mensen responderen er slecht op. Respondenten maken meer fouten in 
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matrixvragen en ze leiden tot uitval, wat resulteert in een toename van item non-
respons. Deze toename in item non-respons is ook aangetroffen bij de sportblokken 
in eerdere avo-vragenlijsten. Er is door de jaren heen sprake van een duidelijke 
toename van item non-respons op matrixvragen in het sportblok. In de gereviseerde 
vragenlijst van het avo’03 zijn daarom alle matrixvragen uit het sportblok vervangen 
door losse vragen. In plaats van één grote matrix waarin alle zeven takken van sport 
naast elkaar zijn weergeven, zijn nu alle vragen over één tak van sport handzaam 
onder elkaar geplaatst op een hele pagina.4 In het sportblok van de gereviseerde 
vragenlijst van avo’03 zijn verder de routingpijlen duidelijker gemaakt door ze in 
grijze contrastblokken te plaatsen.

Overbodigheid verminderen
Soms proberen onderzoekers toelichting of uitleg te geven die precies moet aange-
ven waarmee een respondent rekening moet houden bij de beantwoording van een 
vraag. Dit gaat echter regelmatig ten koste van de leesbaarheid en duidelijkheid van 
de vraag. Bij de sportvragen is overtollig commentaar of uitleg bij vragen verwijderd. 
Waar uitleg noodzakelijk was, is deze in de vraag verwerkt en in het geval dat extra 
uitleg of commentaar bij de vraag onvermijdelijk was, zijn kernwoorden daaruit vet 
gemaakt en onderstreept.

Vragen
In vergelijking met avo’99 is in avo’03 aan het begin van het sportblok een vraag 
toegevoegd, vraag C2, naar de sportfrequentie per jaar (1-11 keer per jaar, 12-59 
keer, 60-119 keer, 120 keer en meer). Door deze vraag toe te voegen wordt een betere 
 vergelijking/afstemming beoogd met de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (rso) 
(zie hoofdstuk 7).

Antwoordcategorieën
Respondenten denken niet altijd in de voorgeschreven antwoordcategorieën (Snij-
kers 2002). In het oude sportblok is ook zo’n mismatch gevonden, te weten het 
gemiddeld aantal uren sport per week. Respondenten denken in het gemiddeld 
aantal keren per week of keren per maand, zo leert de ervaring. Bij de vraag naar de 
sportfrequentie is daarom in 2003 niet meer gevraagd naar ‘aantal uren per week’ 
maar naar ‘aantal keren per week’. Daarnaast is een aantal antwoordcategorieën bij 
de vraag naar het gebruik van sportaccommodaties samengenomen.

Samengevat betreffen de belangrijkste aanpassingen in het sportblok in avo’03 in 
vergelijking met avo’99:
−	 andere locatie sportvragenblok in de vragenlijst;
−	 verbetering lay-out en instructies;
−	 toevoeging van vraag naar sportfrequentie;
−	 gewijzigde vraagstelling bij deelname competities/trainingen, gewijzigde 

antwoord categorieën bij frequentie per sport en bij gebruik accommodaties.
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Door deze aanpassingen van de vragenlijst is de verwachting dat de item non-res-
pons alsook de meetvertekening afneemt.

Opzet experiment

Onderzoeksopzet
Zoals al eerder vermeld, is om de continuïteit van het onderzoek te waarborgen een 
experiment opgezet dat als doel heeft het bestaan van een mogelijke trendbreuk te 
meten als gevolg van de veranderde vraagstelling. Het experiment bestaat uit het 
testen van twee versies (de oude en de nieuwe) van de schriftelijke vragenlijst van 
het avo bij verschillende groepen respondenten. De oude versie is in bijna alles een 
exacte kopie van de vragenlijst van het avo’99. Er zijn alleen wat minuscule maar 
noodzakelijke veranderingen doorgevoerd, guldens zijn bijvoorbeeld veranderd in 
euro’s. De nieuwe versie is de aangepaste versie en deze is uiteindelijk als onderdeel 
van het reguliere avo’03 het veld ingegaan.

Voor het experiment zijn (volledige) huishoudens aselect toegewezen aan een van 
de drie condities (tabel 5.1). De eerste conditie bestaat uit een groep die op afname-
moment 1 (T1) de oude versie van de avo-vragenlijst heeft ingevuld en tweeënhalve 
maand later (T2) de nieuwe versie (groep Oud-Nieuw (on)). De tweede conditie 
is een groep die eerst de nieuwe versie heeft ingevuld en tweeënhalve maand 
later de oude versie (groep Nieuw-Oud (no)). De derde en laatste conditie is de 
controle groep die op beide tijdstippen de nieuwe vragenlijst moest invullen (groep 
 Nieuw-Nieuw (nn)).

Tabel 5.1
Condities experiment

design T1 T2

groep ON oud nieuw

groep NO nieuw oud

groep NN nieuw nieuw

ON = Oud-Nieuw; NO = Nieuw-Oud; NN = Nieuw-Nieuw. 
 
Bron: SCP (AVO-experiment’03)

Steekproef en veldwerk
Voor dit experiment is een steekproef getrokken uit het panel van GfK Panelservices 
Benelux. Dit is een access panel: een groep respondenten die hebben ingestemd om 
regelmatig mee te doen aan (toekomstige) onderzoeken uitgevoerd door een speci-
fieke organisatie, over het algemeen een marktonderzoeksbureau. De reden om voor 
een access panel te kiezen, is dat het beduidend gemakkelijker (en goedkoper) is om 
deze groep respondenten tweemaal te benaderen.
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Het betreffende access panel is geen online panel, maar de panelleden vullen 
schriftelijke, ‘self completion’ vragenlijsten in. Het is bij pilots (tests van vragen) 
niet ongebruikelijk om niet met een random steekproef te werken.5 In zulke gevallen 
worden de verkregen (punt)schattingen over het aantal sporters uit het access panel 
niet gegeneraliseerd naar de bevolking. Wel wordt in dit experiment verondersteld 
dat wanneer formulering A leidt tot veel meer sporters dan formulering B bij het 
panel, dit ook in de populatie geldt.

De brutosteekproef getrokken uit het access panel bestond uit 1500 huishoudens.6 
Hiervan respondeerden in de eerste afnameperiode 1061 huishoudens (71%) ofwel 
2295 ingevulde vragenlijsten van respondenten. Voor de tweede afnamegolf zijn 
naar 1050 huishoudens (elf huishoudens waren in de tussentijd uit het panel 
verdwenen) vragenlijsten verstuurd. Hierop respondeerden 948 huishoudens (90%) 
ofwel 2071 ingevulde vragenlijsten zijn geretourneerd. De 224 respondenten 
die alleen op tijdstip 1 een vragenlijst hebben ingevuld zijn buiten beschouwing 
gelaten. Uiteindelijk zijn er 2070 bruikbare respondenten die op beide tijdstippen 
een vragenlijst invulden. De overall respons is voor iedere groep ongeveer gelijk 
(tabel 5.2). In tabel 5.2 is de respons in huishoudens (en het aantal personen tussen 
haakjes) per groep weergegeven.

Tabel 5.2
Respons van huishoudens in AVO-experiment (absolute aantallen en procenten)

meting 1 (M1) meting 2 (M2) M1*M2

bruto netto respons (%) bruto netto respons (%) overall respons (%)

groep ON: 1999/2003 500 355 71 350 316 90 63 (n = 673)

groep NO: 2003/1999 500 345 69 341 309 91 63 (n = 698)

groep NN: 2003/2003 500 361 72 359 323 90 65 (n = 699)

totaal 1500 1061 71 1051 948 90 64

Bron: SCP (AVO-experiment’03)

Beide veldwerkperiodes duurden ongeveer drie weken: de eerste (T1) van eind 
oktober tot half november 2003 en de tweede (T2) van begin tot eind januari 2004. 
Naast het toesturen van de schriftelijke vragenlijsten naar de huishoudenleden is er 
tot tweemaal een herinnering gestuurd naar huishoudens die de vragenlijst nog niet 
hadden teruggestuurd.
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Steekproefsamenstelling
In de analyse wordt naar zes achtergrondvariabelen gekeken waarvan wordt ver-
ondersteld dat een te grote afwijking tussen de groepen, een verstorend effect 
kan hebben op de uitkomsten. Deze variabelen zijn: leeftijd, geslacht, opleiding, 
 stedelijkheidsgraad, provincie en burgerlijke staat. Leeftijd is gemakshalve in vijf 
klassen ingedeeld (zie tabel 5.3).

Tabel 5.3
Verdeling van de drie groepen naar leeftijd (in procenten)

6-15 jaar 16-30 jaar 31-45 jaar 46-65 jaar ≥ 66 jaar totaal

groep ON man 4,9 8,0 10,0 13,1 7,0 42,9

vrouw 7,7 10,7 13,8 16,8 8,0 57,1

totaal 12,6 18,7 23,8 29,9 15,0 100,0

groep NO man 8,0 9,2 11,0 12,0 6,2 46,4

vrouw 7,3 10,6 14,5 13,9 7,3 53,6

totaal 15,3 19,8 25,5 25,9 13,5 100,0

groep NN man 8,0 7,3 10,2 13,4 5,2 44,1

vrouw 7,6 9,6 12,9 15,7 10,2 55,9

totaal 15,6 16,9 23,0 29,2 15,3 100,0

Bron: SCP (AVO-experiment’03)

Tabel 5.3 laat zien dat de groepen enigszins van elkaar afwijken wat betreft leeftijd- 
en geslachtsamenstelling. Zo wijken de groepen on en no 3,5 procentpunten van 
elkaar af op geslacht en maximaal 4 procentpunten op leeftijdsverdeling (leeftijds-
categorie 4). Groep nn ligt wat de verdeling betreft tussen de andere twee groepen 
in. Er is echter geen sprake van significante verschillen in de bivariate verdelingen 
tussen de drie groepen (X 218= 17,497; p = n.s.).

De oorspronkelijke variabele ‘opleiding’ had zestien verschillende categorieën (zie 
bijlage A). Deze variabele is omgezet naar een variabele met vier categorieën vanwege 
lage celvulling in sommige cellen en omdat de oorspronkelijke variabele ‘opleiding’ 
aan jongeren (leeftijdsklasse 1) niet is gevraagd. De nieuwe opleidingsvariabele 
bestaat uit vier categorieën: laag, midden, nog mee bezig en hoog (tabel 5.4).7

De verdeling van de variabele ‘opleiding’ bij groep no wijkt wat af van de overige 
groepen, maar ook hier is er geen sprake van significante verschillen in de verdeling 
van de variabele ‘opleiding’ tussen de groepen (X 26 = 4,856; p = n.s., tabel 5.4). 
De univariate8 verdeling van burgerlijke staat (X 210 = 18,183; p = n.s.) verschilt niet 
significant tussen groepen (zie bijlage A). De univariate 9 verdelingen van provincie 
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(X 220 = 50,244; p = < 0,01) en stedelijkheidsgraad (X 28 = 24,133; p = < 0,01) verschillen 
wel significant tussen groepen (zie bijlage A). Bij provincie wordt dit verschil 
veroorzaakt door Overijssel. Er zit een groot verschil tussen de groepen in het 
aantal respondenten afkomstig uit Overijssel.10 Met betrekking tot stedelijkheid 
geldt dat in groep nn significant meer respondenten uit zeer stedelijke gebieden 
komen.11 Door de onderlinge verschillen tussen de groepen in de verdeling van 
achtergrondvariabelen en de mogelijke vertekening die hierdoor kan optreden, is er 
voor analyses gewogen naar de verdeling van geslacht, stedelijkheidsgraad, provincie 
en burgerlijke staat en leeftijd van de reguliere avo’03-meting.

Tabel 5.4
Verdeling van de drie groepen naar opleidingsniveau (in procenten)

groep ON groep NO groep NN totaal

laag 22,8 21,5 24,3 22,9

midden 34,9 36,5 32,6 34,7

nog mee bezig 21,0 23,2 23,2 22,5

hoog 21,3 18,8 20,0 20,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: SCP (AVO-experiment’03)

Experimentopzet en methodologische effecten
Verschillen in antwoordpatronen tussen beide vragenlijstversies kunnen veroor-
zaakt worden door een vragenlijsteffect, omdat de vragenlijst was herzien (oud 
versus nieuw, ofwel avo’99 versus avo’03). Andere factoren kunnen echter ook deze 
verschillen veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan een leereffect, een tijds-
effect, een effect van de steekproefsamenstelling (selectie-effect) en een lage test- 
hertestbetrouwbaarheid.

Respondenten kunnen geleerd hebben om de vragenlijst een tweede keer beter 
(minder routingfouten, minder item non-respons) in te vullen, omdat ze de vragen 
eerder hebben gezien (leereffect). De tijd tussen de twee afnamemomenten kan 
de antwoorden ook beïnvloeden. Het kan zijn dat respondenten hun gedrag in de 
tussen tijd (effect van afnamemoment: de sport was nogal in het nieuws in de periode 
tussen T1 en T2) hebben aangepast op een aantal (gevraagde) onderwerpen. Door de 
opzet van dit experiment vallen leereffect en het effect van afnamemoment samen en 
zijn niet uit elkaar te halen.

Ook de test-hertestbetrouwbaarheid zal niet perfect zijn. Respondenten kunnen 
hun mening hebben bijgesteld en daarom de tweede keer anders antwoorden. Wel-
licht herinneren ze zich de dingen de tweede keer anders. Tevens kan het voorkomen 
dat een aantal respondenten de eerste of tweede keer hun vragenlijst door iemand 
anders heeft laten invullen, maar dit valt niet na te gaan en valt ook niet direct te 



50 Het meten van vragenlijsteffecten bij het avo-sportvragenblok

verwachten. Voor de rest zal door weging van een aantal achtergrond variabelen 
de invloed van verschillen in de steekproefsamenstelling verkleind worden. Het 
is natuurlijk nooit helemaal zeker dat de variabelen die worden gehanteerd in de 
weging alle invloed van de steekproefsamenstelling wegnemen. Een al eerder 
genoemd punt is dat voor dit experiment een huishoudensteekproef is gebruikt en 
respondenten uit eenzelfde huishouden vertonen een grotere samenhang in activi-
teiten (Lynn 2002). Hiermee is in de analyse rekening gehouden door het huis houden 
als primaire steekproefeenheid op te voeren. Tot slot moet er rekening worden 
gehouden met verschillen in uitval tussen de groepen, maar zoals uit tabel 5.2 blijkt 
zijn er geen verschillen in uitval tussen de drie groepen. De aanpassingen aan de 
vragenlijst hebben dus niet geleid tot responsverschillen. Dit wordt dan ook verder 
buiten beschouwing gelaten.

Samengevat kunnen de verschillen tussen de antwoordpatronen van responden-
ten op beide vragenlijsten worden veroorzaakt door een vragenlijsteffect, een effect 
van het leer- en afnamemoment en een steekproefeffect. Opgemerkt moet worden 
dat op basis van deze exercitie niets gezegd kan worden over de validiteit van beide 
vragenlijsten.

Hoe rekening te houden met de methodologische effecten
Door de opzet van het experiment speelt in een van de drie groepen het vragenlijst-
effect geen rol. In de controlegroep (nn) krijgen de respondenten namelijk op beide 
afnamemomenten dezelfde vragenlijst in te vullen. Bij deze groep is het verschil 
in de scores alleen het gevolg van een combinatie van het effect van leren en van 
afname moment.

Om een vragenlijsteffect te kunnen vaststellen moeten er nog twee veronderstel-
lingen worden gedaan. Zo wordt verondersteld dat het gemiddelde leereffect in groep 
nn vergelijkbaar is met dat uit de groepen no en on en ten tweede dat de omvang 
van het gemiddelde effect van het afnamemoment tussen de verschillende groepen 
vergelijkbaar is; met andere woorden dat de gemiddelde toe- of afname tussen T1 en 
T2 vergelijkbaar is.

Door het doen van deze aannamen kan het leereffect dus best bestaan, maar valt 
het samen met het effect van het afnamemoment. Het afzonderlijk bepalen van de 
omvang van deze twee effecten is ook niet het doel van deze exercitie. Gemakshalve 
wordt dit samengestelde effect daarom verder aangeduid met tijdseffect.

Het vragenlijsteffect kan nu worden vastgesteld door te meten hoe groot het 
(gemiddelde) verschil is tussen beide versies bij de groepen on en no. De (gemid-
delde) verschillen bij de groepen on en no worden met het (gemiddelde) verschil uit 
de controlegroep nn vergeleken. Er is sprake van een vragenlijsteffect wanneer het 
(gemiddelde) verschil tussen T1 en T2 in de ene experimentgroep (significant) groter 
is dan de controlegroep nn en het gemiddelde verschil tussen T1 en T2 in de andere 
experimentgroep (significant) kleiner is dan in de controlegroep nn.
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Resultaten

Item non-respons
Uit de analyses blijkt dat de aanpassingen van de vragenlijst leiden tot een lagere 
item non-respons: de herziene vragenlijst heeft in het experiment over het algemeen 
minder item non-respons dan de oude vragenlijst (tabel 5.5). In die zin blijken de 
aanpassingen dus daadwerkelijk een verbetering. Desondanks zijn de verschillen 
tussen beide versies van de vragenlijst klein, over het algemeen is er weinig item 
non-respons op de onderzochte vragen. Een verklaring voor de kleine verschillen én 
de lage item non-respons op de vragen is waarschijnlijk dat er respondenten uit een 
access panel zijn gebruikt. Dit zijn over het algemeen meer ervaren en betrokken res-
pondenten die minder vragen oningevuld laten. Dit blijkt ook uit tabel 5.5: de item 
non-respons in de reguliere avo’99 en avo’03 is hoger dan die in de experiment-
groepen op dezelfde vraag. Voor reguliere avo’s zijn aselecte steekproeven getrok-
ken uit de bevolking gebruikt, dus minder ervaren en betrokken respondenten.

Tabel 5.5
Item non-respons op de eerste sportvraag (in procenten)

tijdstip 1 tijdstip 2

AVO-experiment

groep ON (oude versie) 1,5 (nieuwe versie) 1,3

groep NO (nieuwe versie) 0,6 (oude versie) 1,6

groep NN (nieuwe versie) 1,1 (nieuwe versie) 0,9

AVO’99 (oude versie) 2,5

AVO’03 (nieuwe versie) 2,0

Bron: SCP (AVO-experiment, AVO’99/’03) 

Vragenlijsteffect bij de sportvragen nader bekeken
Bij de analyses van het experiment is verder gekeken naar het effect van de verschil-
lende aanpassingen (lay-out, vragen, antwoordcategorieën en overbodigheid vermin-
deren) op de verschillen tussen beide vragenlijstversies in het aantal respondenten 
dat opgeeft:
a. te sporten;
b. aan hoeveel sporten zij doen;
c. lid te zijn van een sportvereniging; en
d. te sporten in competitieverband.

Voor de aanwezigheid van een mogelijk vragenlijsteffect is behalve voor alle 
 respondenten (1), voor b, c en d nog eens afzonderlijk gekeken naar de sportende 
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 respondenten (sporters (2)). Voor c en d is tevens gekeken binnen de groep de 
fanatieke sporters (3) (bijvoorbeeld de sportende respondenten die hebben aan-
gegeven lid te zijn van ten minste twee sportverenigingen of ten minste in twee 
competities en/of trainingsverbanden sporten, zie tabel 5.6). De analyses zijn voor 
alle (sub)populaties bovendien nog verder uitgesplitst naar leeftijdscategorie, sekse, 
opleidings niveau.12

Tabel 5.6
Overzicht van uitgevoerde analyses per subgroep

a. sport- 
deelname

b. aantal  
sporten

c. leden sport-
vereniging

d. deelname 
competities/trainingen

1 alle respondentena . . . .

2 sporters n.v.t. . . .

3 fanatieke sporters n.v.t. n.v.t. . .

a Tevens apart uitgevoerd per leeftijdscategorie (5), mannen en vrouwen (2), opleidingsniveau (4) als interactie 
leeftijd*geslacht (10).

. Niet uitgevoerd.

Deze analyses zijn op gewogen data uitgevoerd om zoveel mogelijk te controleren 
voor verschillen in de groepssamenstelling tussen de drie experimentgroepen. De 
uitkomsten van de verschillende sportvragen worden inclusief en exclusief item non-
respons gepresenteerd. Dit is gedaan om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van 
het effect van de veranderde vraagstelling. De veranderde vraagstelling kan namelijk 
leiden tot een andere opgaaf van sportgedrag, maar ook tot een verandering van het 
invulgedrag: het niet-invullen van vragen. De gecorrigeerde (exclusief) uitkomsten 
en ongecorrigeerde (inclusief) uitkomsten geven hiervoor een indicatie (tabel 5.7).

Vragenlijsteffect voor sportdeelname onder alle respondenten
De schattingen van de sportdeelname in de herziene vragenlijst wijkt niet af van de 
schattingen verkregen uit de oude vragenlijst (tabel 5.7). Zowel bij groep on, groep 
no als groep nn is te zien dat de sportdeelname op T2 op een lager peil ligt dan op 
T1 (verschil bij de nn-groep is niet significant). Er is dus wel deels sprake van een 
tijdseffect. Er wordt ook geen vragenlijsteffect gevonden wanneer naar mannen, 
vrouwen afzonderlijk of per leeftijdgroep wordt gekeken. Er wordt wel een signifi-
cant verschil waargenomen tussen groep on en nn op tijdstip 1, maar niet tussen 
de groepen on en no. Bovendien wordt er helemaal geen significant effect waar-
genomen tussen de groepen op tijdstip 2. Het lijkt dus eerder een effect van groeps-
samenstelling.
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Tabel 5.7
Respondenten die aangeven aan sport te hebben gedaan in de voorafgaande twaalf maanden 
inclusief en exclusief geen antwoord per tijdstip (in procenten)

gewogen inclusief gewogen exclusief

tijdstip 1 tijdstip 2 Δ(T1-T2) ΔV tijdstip 1 tijdstip 2 Δ(T1-T2) ΔV

groep ON 
(n = 673) 74,9 71,3 3,6 1,0

groep ON  
(n = 663/664) 76,1 72,2 3,9 1,0

groep NO 
(n = 698) 71,7 67,3 4,4 1,8

groep NO  
(n = 694/687) 72,4 68,3 4,1 1,2

groep NN 
(n = 699) 70,0 67,4 2,6

groep NN  
(n = 691/693) 70,8 67,9 2,9

Bron: SCP (AVO-experiment’03)

De herziene versie leidt niet tot een hogere schatting van het aantal sporten per res-
pondent, maar wel tot een hoger gemiddeld aantal sporten per sportende respondent 
in vergelijking met de oude vragenlijst (tabel 5.8). In de tabel is dit te zien aan het feit 
dat de ontwikkeling in scores van groep on tussen T1 en T2 bovenop de ontwikke-
ling in de referentiegroep nn (die het tijdseffect weergeeft) een andere richting uit-
wijst dan bij groep no (zie de meest rechtse kolom). Dit algemene vragenlijst effect 
geldt ook voor mannen en vrouwen apart, maar niet voor iedere leeftijdscategorie 
afzonderlijk.

Tabel 5.8
Het aantal sporten per sportende respondent per tijdstip (in (gewogen) gemiddelden)

T1 T2 Δ(T1-T2) ΔV

groep ON (504/479) (O) 2,70 (N) 2,59 0,11 –0,20

groep NO (501/470) (N) 2,66 (O) 2,29 0,37 0,06

groep NN (489/471) (N) 2,68 (N) 2,37 0,31

Bron: SCP (AVO-experiment’03)

Er zijn geen eenduidige aanwijzingen dat er bij de vraag naar lidmaatschap een 
vragenlijst effect optreedt (tabel 5.9). Voor alle groepen geldt dat op moment T2 
minder mensen aangeven lid te zijn van een vereniging dan in groep T1 (verschil 
alleen significant bij groep no). De oude versie in groep on leidt op tijdstip 1 tot 
significant hogere schattingen dan de nieuwe versie op tijdstip 1 bij de groepen no 
en nn, maar een omgekeerd effect wordt aangetroffen op tijdstip 2. Dit sterkt alleen 
maar het vermoeden dat groep on een sportieve groep is.
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Tabel 5.9
Respondenten die aangeven lid te zijn geweest van ten minste één sportvereniging in de 
voorafgaande twaalf maanden inclusief en exclusief geen antwoord per tijdstip (in procenten)

gewogen inclusief gewogen exclusief

tijdstip 1 tijdstip 2 ΔT1-T2) ΔV tijdstip 1 tijdstip 2 Δ(T1-T2) ΔV

groep ON 
(n=673)  41,9 39,8 2,1 1,2

groep ON  
(n=663/664)  43,8 41,3 2,5 1,7

groep NO 
(n=698)  33,4 29,8 3,6 2,7

groep NO  
(n=694/687)  34,5 31,4 3,1 2,3

groep NN 
(n=699)  35,2  34,3 0,9

groep NN  
(n=691/693) 36,8  36,0  0,8

Bron: SCP (AVO-experiment’03)

Er treedt wel een (significant) vragenlijsteffect op bij de vraag naar ‘sporten in 
competitie- en/of trainingsverband’. De herziene vragenlijst leidt tot (significant) 
hogere schattingen voor het sporten in competitie- en/of trainingsverband voor alle 
respondenten (tabel 5.10). De verschillen lijken te komen doordat de woorden wel of 
niet in de herziene vragenlijst in de vraag zijn weggelaten. Verwacht werd dat dit een 
vereenvoudiging van de vraag zou zijn. De vraag is dus veranderd van: ‘Heeft u deze 
activiteit de afgelopen twaalf maanden wel of niet in competitie- of trainingsverband 
beoefend?’, naar ‘Heeft u deze activiteit de afgelopen twaalf maanden in competitie- 
of trainingsverband beoefend?’ Klaarblijkelijk zijn ook dergelijke, subtiele vraag-
veranderingen voldoende om respondenten heel anders naar een bepaalde vraag te 
laten kijken.

Tabel 5.10
Respondenten die aangeven in competitie- of trainingsverband verband te hebben gesport in de 
voorafgaande twaalf maanden, inclusief en exclusief geen antwoord per tijdstip (in procenten)

gewogen inclusief gewogen exclusief

tijdstip 1 tijdstip 2 Δ(T1-T2) ΔV tijdstip 1 tijdstip 2 Δ(T1-T2) ΔV

groep ON
(n=673) 21,0  30,5  -9,5

 
-12,5

groep ON  
(n=663/664)  21,8  31,8  -10,0 -13,1

groep NO
(n=698) 26,2  16,0  10,2  7,2

groep NO  
(n=694/687)  27,1  16,8  10,3  7,2

groep NN
(n=699) 28,2  25,2  3,0

groep NN  
(n=691/693) 29,5  26,4  3,1

Bron: SCP (AVO-experiment’03)
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De invloed van het tijdseffect op de schattingen
Alle respondenten kregen in het experiment tweemaal een schriftelijke vragenlijst 
voorgelegd. Bij de analyse van de gegevens voor alle respondenten lijkt er een verschil 
te zijn tussen beide metingen dat niet kan worden verklaard door een vragenlijst-
effect. Op moment T2 ligt de sportdeelname op een lager niveau, worden minder 
sporten benoemd, zijn minder mensen lid van een sportvereniging en sporten zij 
minder vaak in competitie- en/of trainingsverband. De totale controlegroep nn 
heeft ook consequent lagere schattingen op dezelfde vraag afgenomen op T2, waarbij 
aangetekend dat die verschillen bij nadere toetsing niet altijd significant blijken. Een 
eenduidige reden hiervoor is niet te geven. Mogelijke verklaringen zijn een leereffect 
(wetenschap dat dit een lang blok is en daardoor minder animo om dit blok op T2 in 
te vullen), een seizoenseffect (oktober voor T1 versus januari, na de kerst vakantie, 
voor T2) of een effect van het feit dat de sport in die periode met enige regelmaat 
negatief in het nieuws was in verband met bezuinigingen (zie Breedveld 2003).

Deze invloed van het afnamemoment is echter niet voor iedere onderzochte vraag 
en (sub)populatie (totale groep, sporters en fanatieke sporters) hetzelfde. Zo is het 
percentage leden van ten minste één sportvereniging op T1 consequent hoger dan op 
T2, maar in de groep sportende en fanatiek sportende respondenten is dit verschil 
tussen de afnamemomenten bijna verwaarloosbaar. Uitgesplitst naar sportende 
mannen en vrouwen blijken sportende mannen meer op T2 te sporten als lid van 
ten minste één sportvereniging en bij sportende vrouwen is er bijna geen verschil 
tussen de afnamemomenten. Bij de fanatieke sporters is er ook geen verschil tussen 
afnamemomenten. Het effect is in vergelijking met de sportende mannen en vrou-
wen voor fanatiek sportende mannen en vrouwen precies omgedraaid. De fanatiek 
sportende mannen zijn nu op T1 vaker lid van ten minste twee sportverenigingen, 
terwijl de fanatiek sportende vrouwen juist op T2 iets vaker lid zijn van twee of meer 
sportverenigingen.13

Ook de vraag naar sporten in competitie- en/of trainingsverband geeft voor de 
totale groep nn op T2 lagere schattingen dan op T1, ongeacht leeftijd. Ditzelfde 
geldt ook voor de sporters, maar voor de fanatieke sporters wordt er juist op T2 een 
consequent hoger percentage aangetroffen. De fanatieke sporters in groep nn geven 
op T2 consequent hogere schattingen van competitie en/of trainingsverband dan op 
T1, ook verder uitgesplitst naar leeftijdscategorie, opleidingsniveau en geslacht.14

5.5 Conclusie

De veranderingen in de vragenlijst van het avo’99 resulteerden in een vragenlijst-
effect dat optreedt bij de schattingen van het gemiddeld aantal sporten bedreven 
door sporters. De herziene vragenlijst (avo’03) leidt daarbij tot een gemiddeld 
hogere schatting van het gemiddeld aantal sporten bedreven door sporters. Verder 
wordt bij het sporten in competitie- en/of trainingsverband nog een vragenlijst-
effect waargenomen. Daarbij leidt de herziene vragenlijst tot hogere schattingen 
dan de oude vragenlijst versie. Hierbij is het weglaten van de woorden ‘wel of niet’ 
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waarschijnlijk de grootste veroorzaker van het waargenomen vragenlijsteffect in 
de vraag naar sporten in competitie- en/of trainingsverband. De omvang van het 
gemiddelde vragenlijsteffect is echter niet gemakkelijk te generaliseren naar de 
Nederlandse populatie, omdat dit een experiment met een access panel betreft. Geen 
vragenlijsteffecten werden geconstateerd ten aanzien van de sportdeelname of het 
lidmaatschap van sportverenigingen. Een laatste effect van de aanpassingen van de 
vragenlijst betreft de item non-respons. De item non-respons is lager in de nieuwe 
versie, al kan er niet worden gesproken van significante verschillen.

Wat de gekozen onderzoeksopzet van dit experiment verder duidelijk maakt is dat 
de vertekenende invloed van methodologische effecten groot kan zijn op de uitkom-
sten. Bij de keuze voor een split-half experiment of een experiment met herhaalde 
meting is dus voorzichtigheid geboden bij het duiden van de uitkomsten. Zo blijkt uit 
het experiment dat het tijdstip van afnemen van invloed is op de verkregen schat-
tingen. Verder bestaat er altijd een gerede kans op random groepsverschillen, zelfs 
na weging voor relevant geachte achtergrondvariabelen (leeftijd, geslacht, stedelijk-
heidsgraad, provincie en burgerlijke staat – zie ook hoofdstuk 7). In dit onderzoek 
bleek dat de groep (on) veel sportiever was dan de andere twee groepen. Deze groep 
gaf ongeacht de vragenlijstversie hogere schattingen dan de overige groepen. Bij 
een eenvoudig split-half (split run) experiment zou dit effect zijn toegewezen aan 
een vragenlijsteffect, terwijl daar geen sprake was. Het lijkt hier dan ook raadzaam 
om voorzichtig en goed te kijken naar de gewogen en ongewogen data, waarbij de 
relatie tussen de doelvariabelen en relevante achtergrondvariabelen grondig moet 
worden onderzocht. Is er wel een veronderstelde relatie tussen doel- en achtergrond-
variabelen?

Wanneer een experiment met herhaalde metingen wordt uitgevoerd onder 
eenzelfde groep respondenten, moet er rekening worden gehouden met een tijds-
effect en de vertekenende invloed van ervaren invullers (zoals panelleden). Naast de 
eerdergenoemde moeilijkheden om te generaliseren, bestaat de kans dat bij ervaren 
invullers effecten kleiner uitpakken dan ze in werkelijkheid zijn.
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Noten

1 In aanvulling hierop vindt een mondeling interview plaats met een van de volwassenen 
in het onderzoek. Zie http://www.scp.nl/miss/Aanvullend_voorzieningengebruik_ 
onderzoek_avo/avo_documentatie voor meer informatie over de opzet van het onder-
zoek.

2 De belangrijkste wijzigingen in dit tijdvak betreffen:
−	 vanaf 1983: deelname aan competities of trainingen in plaats van alleen competities 

zoals in 1979;
−	 vanaf 1991: doorvragen bij zeven in plaats van tien sporten;
−	 vanaf 1991: definities op toonkaart van fietsen en wandelen verengd tot respectievelijk 

fietssport en wandelsport;
−	 vanaf 1991: uitbreiding toonkaart met fitness/aerobics, golf en softbal/honkbal; 
−	 vanaf 1995: uitbreiding toonkaart met squash; 
−	 vanaf 1999: uitbreiding toonkaart met skeeleren/skaten;
−	 vanaf 1999: vraagstelling over lidmaatschap sportverenigingen uitgebreid (voor 

effect, zie De Haan en Breedveld 2000: 34);
−	 vanaf 2003: vraagstelling over frequentie van sporten in lijn van rso toegevoegd. 

3 http://easy.dans.knaw.nl/
4 http://easy.dans.knaw.nl/
5 Wanneer gebruik wordt gemaakt van een panel, moet men zich er bewust van zijn dat 

de initiële insluitkans van de respondent onbekend is, terwijl bij een aselect getrokken 
steekproef iedere persoon uit de populatie een bekende kans groter dan 0 heeft om in de 
steekproef terecht te komen. Dit betekent dat de antwoorden verkregen uit een access 
panel kunnen afwijken van die uit de totale populatie, zonder dat er betrouwbare inter-
vallen zijn te verkrijgen over de kans daarop. 

6 Voor het bepalen van het aantal benodigde huishoudens (psu, primary selection units) 
en respondenten (ssu, secondary selection units) is er een analyse uitgevoerd waarbij de 
prevalentie werd bepaald van het gebruik van een bepaalde voorziening. Om te kunnen 
vaststellen of er sprake is van vragenlijsteffecten moeten voldoende respondenten de 
vraag beantwoorden. Voor het berekenen van het aantal benodigde respondenten is de 
volgende richtlijn gehanteerd: met 95% zekerheid te kunnen stellen dat de gevonden 
afwijking in de steekproef met niet meer dan 3% zal afwijken van de werkelijke popula-
tie. Dit is gedaan met inachtneming van de prevalentie van het gebruik van een bepaalde 
voorziening – niet alleen op het gebied van sport trouwens, maar ‘AVO-breed’ – en diffe-
rentieerbaarheid van de antwoordcategorieën. Er is een hiërarchie opgesteld van de pre-
valentie bij vragen en een vraag over een voorzieningengebruik met een lage prevalentie 
is geselecteerd voor de berekeningen. Niet de vraag met de laagste prevalentie is geselec-
teerd, want dat zou leiden tot een enorme steekproef. Hieruit volgt dat dus voor sommige 
vragen uit het avo’03 de omvang van het vragenlijsteffect niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld, omdat onvoldoende respondenten de vraag zouden  beantwoorden.

7 De jongeren (leeftijdsklasse 1) zijn gescoord als ‘nog mee bezig’, omdat jongeren tot 
16 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen. Ook zijn respondenten die een onvoltooide ver-
volgopleiding hebben opgegeven en respectievelijk onder de 22 jaar (voor mavo en havo) 
of 31 jaar (voor mbo, hbo en wo) gescoord als ‘nog mee bezig’. 

8 Bivariate verdeling leidde tot te lage celvullingen.
9 Bivariate verdeling leidde tot te lage celvullingen.
10 Gekeken is naar gestandaardiseerde residuen.
11 Gekeken is naar gestandaardiseerde residuen.
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12 In dit hoofdstuk staat alleen een kort overzicht van alle resultaten en uitgevoerde analy-
ses. De volledige resultaten zijn op te vragen bij de auteur.

13 Extra informatie bij de auteur op te vragen.
14 Extra informatie bij de auteur op te vragen.
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6 Old school versus new school; een analyse van de 
verschillen tussen de avo- en de rso-bevraging over 
sport

Annet Tiessen-Raaphorst

Inleiding

Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) is een van de grootste en langstlopende bevolkingsonderzoeken 
waarin ook uitgebreid gevraagd wordt naar sportbetrokkenheid (zie ook hoofdstuk 2 
en 5). Naast de avo-methode is al enkele jaren de Richtlijn Sportdeelname Onder-
zoek (rso) in zwang (zie ook hoofdstuk 7). In de discussie over het verschil in resul-
taten van beide methoden is het belangrijk om te weten in welke mate en op welke 
fronten de uitkomsten uit beide onderzoeksmethoden van elkaar verschillen.

Een goede mogelijkheid om meer te weten te komen over de verschillen tussen 
resultaten van het avo en de rso vormt het Nationaal sportonderzoek (avo-nso) uit 
2005, een vervolg op het avo’03 (Elling et al. 2007, zie bijlage A). Ruim 2200 perso-
nen van 15 jaar en ouder die eerder hebben meegewerkt aan het avo, beantwoordden 
anderhalf jaar later een uitgebreide vragenlijst, waaronder de rso-vragen (versie 3, 
zie ook hoofdstuk 7). Door de antwoorden uit de avo-nso’05 te koppelen aan de 
eerder gegeven antwoorden in het avo’03 kunnen beide onderzoeksmethoden op 
intrapersoonsniveau worden vergeleken. Met als kritische kanttekening dat een ver-
schil van anderhalf jaar tussen het afnemen van de avo-vragenlijst en de rso 3-vra-
genlijst ook al veel verschil in sportdeelname kan opleveren.

We beschrijven kort de opzet van beide onderzoeken en gaan vervolgens in op 
verschillen in sportdeelname, frequentie van het beoefenen van sporten en takken 
van sport, en het organisatorisch verband waarin gesport wordt.

avo en rso 3

Doel van de sportvragen van zowel avo (avo’03) als rso 3 (avo-nso’05) is te achter-
halen welke sporten door Nederlanders worden beoefend, hoe vaak ze sporten per 
jaar en – van een beperkt aantal sporten – in wat voor verband ze deze beoefenen. 
Daartoe worden in beide vragenlijsten vergelijkbare vragen gesteld, volgens een ver-
gelijkbare opbouw, echter wel in verschillende volgorde. In tabel 6.1 worden de items 
van beide vragenlijsten weergegeven alsmede de verschillen in antwoordcategorieën.
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Tabel 6.1
Verschillen en overeenkomsten tussen de vragenlijsten van AVO en RSO 3

item AVO (uit AVO’03) RSO 3 (uit AVO-NSO’05)

1. beoefende sporten  
in de afgelopen  
12 maanden

aantal sporten op showblad:  
26 sporttakken + 1 overige +  
1 ‘geen sport’

aantal sporten op showblad: 44 sport-
takken + 1 overige + 1 ‘geen sport’

2. totale sportfrequentie  
afgelopen 12 maanden

4 categorieën (1-11, 12-59,  
60-119, 120 of meer) 

open vraag

3. meest beoefende sporten maximaal 7 sporten maximaal 3 sporten

4. frequentie van beoefening 
meest beoefende sporten 

aantal weken in afgelopen 12  
maanden + aantal keren per week

aantal keer in afgelopen 12 maanden 

5. organisatievorm eerst: als lid van sportvereniging,
indien nee: 5 andere categorieën: 
bedrijfssport, studentensport, 
gezin, anderen, alleen
(1 antwoord mogelijk) 

8 categorieën: sportvereniging, commer-
ciële aanbieder, bedrijfssport, buurtwerk, 
georganiseerde sportvakantie, 
georganiseerd sportevenement, zelf-
georganiseerd groepsverband, alleen + 1 
overige (meer antwoorden mogelijk)

6. competitie en training competitie of trainingsverband: 
ja/nee

5 categorieën: deelname aan lessen, 
trainingen, competitie, toernooien, niet
(meerdere antwoorden mogelijk)

7. locatie 6 categorieën: officieel binnen/
buiten, gymzaal, overdekt niet 
officieel, buiten niet officieel, thuis/
tuin, anders
(1 antwoord)

2 × 4 categorieën: binnen/buiten eigen 
gemeente × binnen, buiten, openbare 
ruimte, overige
(meerdere antwoorden mogelijk)

8. zelfbeeld als sporter niet gevraagd 5 categorieën van niet tot helemaal

Bron: SCP

Andere opvallende verschillen tussen beide onderzoeksmethoden zijn:
−	 Bij de rso wordt nauwgezet omschreven wat verstaan wordt onder sport. Daarbij 

wordt verwezen naar gebruiken in de sportwereld. In het avo ontbreekt een der-
gelijke verwijzing c.q. handreiking.

−	 Bij de rso telt het sporten tijdens vakanties wel mee, bij het avo wordt hier niet 
over gesproken, maar wordt wel gesteld dat het gaat om sportbeoefening in 
Nederland.

−	 Bij de rso worden ook denksporten genoemd, terwijl die bij het avo worden uit-
gesloten.

Overeenkomsten tussen beide methoden zijn:
−	 Beide onderzoeken maken gebruik van toonbladen.
−	 Beide onderzoeken sluiten school- en bedrijfssport uit.
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Sportdeelname en frequentie

Op basis van een toonblad kan men in beide onderzoeken aangeven welke sporten de 
afgelopen twaalf maanden beoefend zijn. Alhoewel in de rso 3 veel meer potentiële 
sporten aangekruist kunnen worden (44 in het rso 3 vs. 26 in het avo), blijkt het 
verschil in het totale aantal aangekruiste sporten niet groot (figuur 6.1). Het verloop 
is in beide onderzoeken vergelijkbaar.

Figuur 6.1
Aantal sporttakken aangegeven op toonblad in AVO en RSO, bevolking 15-79 jaar en 50-plussers 
(in procenten)

Figuur 6.1
Titel

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)
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Vervolgens is gevraagd hoe vaak men in de afgelopen twaalf maanden heeft gesport. 
In het avo is dit gevraagd aan de hand van vier categorieën, in de rso is deze vraag 
open gesteld. Om te kunnen vergelijken worden de data van rso via dezelfde catego-
rieën gepresenteerd als de avo-data (tabel 6.2). In het avo zijn er meer niet-sporters 
dan in de rso (verschil 3 procentpunten). Tussen de frequente sporters (twaalf 
keer per jaar of vaker) komen grotere verschillen naar voren (8 procentpunten). De 
verschillen tussen beide meetmethoden differentiëren sterker naar leeftijd dan naar 
geslacht. Respondenten van 65 jaar en ouder geven in de rso vaker op minstens 
eenmaal per jaar te hebben gesport (verschil 7 procentpunten). Hetzelfde geldt voor 
oudere frequente sporters (verschil 12 procentpunten). De rso lijkt hiermee iets 
‘vriendelijker’ voor ouderen dan het avo, doordat meer takken van sport worden 
genoemd (zoals jeu-de-boules, biljart, denksporten, zie ook figuur 6.1).
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Tabel 6.2
Sportdeelname volgens AVO en RSO naar sekse en leeftijd, bevolking 15-79 jaar,a 2003, 2005 
(in procenten)

totaal man vrouw  15-24 jr 25-34 jr 35-49 jr 50-64 jr 65-79 jr

AVO

sport niet 31 29 33 15 22 26 37 64

1-11 keer 12 13 12 14 13 14 11 8

12-59 keer 25 24 26 22 29 30 26 14

60-119 keer 15 16 15 18 21 16 14 6

≥ 120 keer 16 18 14 32 15 14 12 8

≥ 1 keer per jaar 69 71 67 85 78 74 63 36

≥ 12 keer per jaar 56 58 55 72 65 60 52 27

RSO

sport niet 28 26 32 15 20 26 32 57

1-11 keer 7 8 6 6 13 6 6 4

12-59 keer 27 25 28 25 30 27 28 21

60-119 keer 18 19 17 22 20 20 17 7

≥ 120 keer 20 21 18 32 17 21 17 10

≥ 1 keer per jaar 72 74 68 85 80 74 68 43

≥ 12 keer per jaar 64 66 63  80 67 68 63 39

a De cijfers in deze tabel verschillen met cijfers uit de Rapportage sport 2006 (Breedveld en Tiessen-Raaphorst 
2006), door het gebruik van een andere leeftijdsgroep en beperking tot respondenten die beide vragenlijsten 
hebben ingevuld.

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)

Er kan ook gekeken worden naar (intrapersoons)consistentie bij het beantwoorden 
van de vragen. 62% van de respondenten heeft in beide onderzoeken aangegeven een 
sport te hebben beoefend (tabel 6.3). 8% van de respondenten gaf in het avo aan wel 
een sport te hebben beoefend, maar gaf dit niet meer aan in de rso 3. Omgekeerd 
is dit ook het geval: 11% van de respondenten die in het avo aangaven geen sport te 
hebben beoefend, deed dit wel volgens de rso 3. Voor de meerderheid van de respon-
denten (20 + 62 = 82%) komt het wel of niet deelnemen aan een sport op basis van 
beide onderzoeken overeen.
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Tabel 6.3
Sportdeelnamea in AVO en RSO 3, bevolking 15-79 jaar, 2003, 2005 (in procenten, n=2035)

RSO 3 totaal

geen sport wel sport

AVO geen sport 20 (A) 11 (C) 31

wel sport 8 (B) 62 (D) 69

totaal 28 72 100

a Minstens één keer in de afgelopen twaalf maanden.
Voor verklaring van de letters, zie tekst.

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)

Kan er een duiding gegeven worden aan deze verschillen? Allereerst is er een verschil 
in toonbladen. Wanneer van het rso-toonblad alleen die sporten geselecteerd 
worden die ook op het avo-toonblad worden genoemd, dan blijkt de sportdeelname 
volgens rso 3 te dalen van 72% naar 68%. Daarmee komt het al meer in de buurt van 
het sportdeelnamepercentage volgens avo’03 (69%).

Daarnaast zijn er binnen de verschillende groepen respondenten (van tabel 6.3) 
verschillen. Groep C (avo geen sport, rso 3 wel) beoefent sporttakken die in het 
algemeen ook veel beoefend worden, zoals wandelen, fietsen, fitness en zwem-
men (tabel 6.4). Er worden echter ook sporten genoemd die specifiek zijn voor het 
rso-toonblad: bowling (14%), jeu de boules (10%), darts (9%), biljart/snooker (8%) 
en danssport (8%). De denksporten behoren daar niet toe, maar dat hoeft niet te ver-
bazen: slechts 6% van de bevolking beoefent denksport (schaken, dammen, bridge) 
en slechts 2% doet dat vaker dan twaalf keer per jaar. Het zou ook kunnen zijn dat dit 
aangeeft welke percentage denksport als sport beschouwd. Bovendien beoefent 80% 
van de denksporters ook een ‘lichamelijke’ sport (Kunnen 2007). Een verklaring voor 
het niet-sporten volgens het avo, maar wel volgens de rso lijkt door het uitgebrei-
dere toonblad te komen.

Deze verklaring gaat echter niet op voor groep B (avo wel sport, rso niet). Het 
percentage zwemmers en fietsers is in groep B echter veel hoger is dan in groep C 
(tabel 6.4). Wellicht komt dit door de formulering van de tak van sport. Zwemsport 
(in de rso) klinkt fanatieker dan zwemmen (in het avo). Ditzelfde kan gezegd 
worden voor het rijtje wielrennen/mountainbiken/toerfietsen (rso) in vergelijking 
met  toerfietsen/wielrennen/mountainbiken (avo).

Tot slot kijken we naar groep D (sport in zowel avo als rso). In het avo beoefent 
deze groep gemiddeld 3,0 sporten, in het rso 3 gemiddeld 3,8 (correlatie 0,497) 
sporten. In hoeverre is dit het gevolg van het grotere aantal sporten op het toonblad 
van de rso? Dit wordt onderzocht door het rso 3-toonblad via samenvoeging en 
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 hercodering gelijk te maken aan het avo-toonblad.1 Nu blijkt dat het gemiddelde 
aantal sporten in de rso 3 iets lager ligt dan in het avo (2,8 resp. 3,0 (correlatie 
0,526)). Gesteld kan worden dat door het uitgebreidere toonblad van de rso 3 spor-
ters meer sporten aankruisen dan in het avo.

Tabel 6.4
Deelname aan takken van sport door respondenten die in het AVO of in de RSO hebben 
opgegeven niet aan sport te doen, bevolking 15-79 jaar, 2003, 2005 (in procenten)

sport niet in AVO, wel in RSO 3  
(groep C, n=216) %

sport wel in AVO, niet in RSO 3  
(groep B, n=158) %

1 wandelsport 24 zwemmen 49

2 wielrennen/mountainbiken/toerfietsen 20 toerfietsen/wielrennen/mountainbiken 25

3 fitness cardio 18 wandelsport 24

4 andere sport 17 fitness/aerobics 17

5 bowling 14 zeilen/roeien,kanoën/surfen 9

6 zwemsport (excl. waterpolo) 12 overig 8

7 aerobics/steps/spinning 11 skeeleren/skaten 8

8 jeu de boules 10 veldvoetbal 6

9 darts 8 badminton 5

10 badminton 8 trimmen, joggen 4

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)

Voor deze groep D kan ook naar verschillen in deelname tussen takken van sport 
gekeken worden. De deelnamepercentages in avo en rso 3 verschillen voor een paar 
takken van sport niet (voetbal) of nauwelijks (tennis, skeeleren/skaten, tabel 6.5). 
Voor andere takken van sport zijn de verschilpercentages groter. Een verklaring kan 
zijn de terminologie op het toonblad (zwemmen vs. zwemsport) of een meer uitge-
breide omschrijving van de sport (fitness / aerobics vs. aerobics / steps / spinning en 
fitness cardio / kracht). Niet alleen de deelnamepercentages geven een idee van con-
sistent invullen van de vragenlijst, ook de correlatie tussen beide takken van sport 
zegt hierover iets. Voor veldvoetbal is de correlatie het hoogst (0,677, p < 0,000). 
Opvallend is dat de correlatie relatief hoog is van skeeleren/skaten, een sport die 
veelal ongeorganiseerd wordt beoefend. Een impliciete aanname is vaak dat mensen 
die georganiseerd sporten dat langer in de tijd volhouden dan ongeorganiseerd spor-
ten. Voor skeeleren/skaten lijkt dit niet op te gaan.
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Tabel 6.5
Deelname aan takken van sport door respondenten die zowel in het AVO als in de RSOa hebben 
opgegeven aan sport te doen, sporters 15-79 jaar, 2003, 2005 (n = 1259, in procenten en 
correlatie)

AVO % RSO 3 % correlatie

veldvoetbal 11 veldvoetbal 12 0,673

tennis 17 tennis 17 0,668

skeeleren/skaten 11 skeeleren/skaten 12 0,639

trimmen/joggen 21 hardlopen 24 0,566

fitness/aerobics 30
aerobics/steps/spinning + fitness 
cardio/kracht 36 0,511

wandelsport 25 wandelsport 28 0,442

toerfietsen/wielrennen/ 
mountainbiken 32

wielrennen/mountainbiken/ 
toerfietsen 27 0,411

zeilen/roeien/kanoën/surfen 12 zeilen + surfen + roeien + kanoën 10 0,372

schaatsen 12 schaatsen 7 0,328

zwemmen 51 zwemsport + waterpolo 23 0,313

a Voor een vergelijking met het AVO zijn de sporten op het RSO 3-toonblad samengevoegd tot AVO-categorieën.

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)

Respondenten die volgens het ene onderzoek wel sporten en volgens het andere niet 
(groepen B en C) sporten vaker incidenteel dan de respondenten die in beide onder-
zoeken aangeven een sport te hebben gedaan (groep D, tabel 6.6). De ‘harde kern’ 
sport in beide onderzoeken met een vergelijkbare frequentie.

Tabel 6.6
Frequentie van sportdeelname van de verschillende groepen, bevolking 15-79 jaar, 2003, 2005 
(procenten)

groep D

groep B (alleen AVO) groep C (alleen RSO 3) RSO 3 AVO

1-11 keer 43 24 7 15

12-59 keer 47 44 36 36

60-119 keer 4 14 27 24

≥ 120 keer 6 14 29 25

100 100 100 100

sport minder dan 12 keer per jaar 43 29 8 15

sport 12 keer per jaar of vaker 57 71 92 85

 100 100 100 100

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)
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Meest beoefende sporten

Op basis van de opgegeven sporten op het toonblad wordt zowel in het avo als in de 
rso doorgevraagd naar de meest beoefende sporten van het afgelopen jaar (zeven in 
het avo, drie in het rso). Wanneer de respondent meer dan zeven respectievelijk drie 
sporten heeft beoefend, wordt hem gevraagd de meest beoefende sporten te kiezen. 
Door de resultaten van beide onderzoeken te vergelijken, kan worden gekeken of 
bepaalde takken van sport niet of minder worden genoemd als populaire sport. Voor 
het onderzoek heeft dit consequenties, want er zouden takken van sport kunnen 
zijn waarover minder vervolginformatie wordt verzameld. De takken van sport zijn 
per respondent gesorteerd naar frequentie van beoefening.2 Sport 1 is daarmee voor 
iedere respondent de meest beoefende sport.

In de rso 3 is wielrennen (10%) het meest genoemd, gevolgd door wandelsport 
(10%) en fitness cardio (10%, tabel 6.7). De sport die het vaakst als eerste meest beoe-
fende sport wordt genoemd is fitness cardio (14%). Sommige sporten worden niet als 
belangrijkste sport beoefend, maar als tweede of derde. Zo is wielrennen voor velen 
niet de eerste sport (9%), maar wel de tweede (12%). Hetzelfde geldt voor wande-
len. Sporten die populair zijn als derde tak van sport zijn skiën/langlaufen (7%) en 
 skeeleren/skaten (5%). Ook bergwandelen/klimsport is een populaire derde tak van 
sport (4%, niet in tabel). Dit lijkt meer een vakantiesport te zijn.

Tabel 6.7
Meest beoefende sporten op basis van de RSO, sporttakken, 2005 (in procenten van totaal 
aantal sporten)

sport 1 sport 2 sport 3 totaal

1 wielrennen/mountainbiken/toerfietsen 9 12 10 10

2 wandelsport 8 12 12 10

3 fitness cardio 14 8 5 10

4 hardlopen 8 7 6 7

5 zwemsport 7 8 7 7

6 tennis 8 5 3 6

7 aerobics/steps 8 4 5 6

8 veldvoetbal 5 2 2 3

9 skiën/langlaufen 1 3 7 3

10 skeeleren/skaten 1 3 5 3

Bron: SCP/MI (AVO-NSO’05)

In het avo wordt naar zeven takken van sport doorgevraagd (tabel 6.8). Zwem-
men (17%) is de meest genoemde sport, gevolgd door toerfietsen (12%) en fitness/
aerobics (11%). Evenals in de rso 3 wordt fitness/aerobics het vaakst genoemd als 
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eerste sport (17%), gevolgd door zwemmen (13%) en toerfietsen (12%). Sporten die 
respondenten beoefenen als vierde tot en met zevende sport zijn bijvoorbeeld tennis, 
 skeeleren/skaten, watersport en schaatsen. Wanneer de doorvraag naar sporten 
beperkt wordt tot drie takken van sport, is er een verlies van informatie over deze 
sporten.

Tabel 6.8
Meest beoefende sporten op basis van het AVO, sporttakken, 2003 (in procenten van totaal 
aantal sporten)

sport 1 sport 2 sport 3 sport 4 sport 5 sport 6 sport 7 totaal

1 zwemmen 13 20 21 19 14 13 3 17

2 toerfietsen, wielrennen, mountainbiken 12 15 13 8 8 7 9 12

3 fitness, aerobics 17 10 6 6 4 2 1 11

4 wandelsport 10 11 10 9 6 2 3 10

5 trimmen, joggen 8 7 6 5 5 9 3 7

6 tennis 8 6 5 5 5 10 4 6

7 skeeleren, skaten 1 3 5 7 11 8 9 4

8 veldvoetbal 5 2 3 4 5 0 7 4

9 zeilen, roeien, kanoën, surfen 1 2 5 6 9 9 17 4

10 schaatsen 1 2 5 8 10 10 18 3

Bron: SCP (AVO’03)

Beide onderzoeken vragen naar de frequentie van beoefening van de meest beoe-
fende sporten. Het avo vraagt naar het aantal weken in de afgelopen twaalf maan-
den en vervolgens naar de frequentie per week, de rso 3 vraagt hoe vaak de sport 
de afgelopen twaalf maanden is beoefend. De eerste sport wordt volgens het avo 
gemiddeld vaker beoefend dan volgens de rso (tabel 6.9). Bij de sporten 2 en 3 zijn 
de verschillen kleiner. Vragen naar de frequentie in twee stappen (avo) lijkt een iets 
hogere gemiddelde frequentie op te leveren dan in één vraag (rso). In het avo wordt 
doorgevraagd naar sport 4 tot en met 7. De frequentie van die sportbeoefening daalt 
gestaag: sport 4 ongeveer één keer per maand, tot sport 7 eens per kwartaal. Het 
aantal respondenten wordt dan ook zo klein dat er op sportniveau weinig informatie 
uit is te halen.
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Tabel 6.9
Frequentie van beoefening van meest beoefende sporten in de afgelopen twaalf maanden, 
sporttakken, 2003, 2005 (gemiddelden per jaar)

sport 1 sport 2 sport 3 sport 4 sport 5 sport 6 sport 7

AVO 85 36 19 11 8 6 4

(n) 1637 1135 719 426 240 129 77

RSO 74 31 16

(n) 1649 1298 934     

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)

Het volgende vragenblok gaat over het organisatorisch verband van sportbeoefening. 
Hier wordt alleen ingegaan op lidmaatschap van de sportvereniging. In het avo is 
het lidmaatschap van de sportvereniging een aparte gesloten vraag (ja/nee). In de 
rso 3 is lidmaatschap van een sportvereniging een van de antwoorden in een rijtje 
van organisatorische verbanden.

Voor sport 1 is in het avo 43% lid van een sportvereniging (tabel 6.10). Dit percen-
tage daalt met het aantal beoefende sporten. Sport 7 wordt nog maar door 1% als lid 
van de sportvereniging beoefend. Ook uit de rso 3 komt dit beeld naar voren: sport 1 
wordt door 35% van de sporters als verenigingslid beoefend, sport 3 door 12% van de 
sporters. Het percentage verenigingslidmaatschappen ligt voor de eerste drie spor-
ten in de rso 3 lager dan in het avo. Wellicht heeft dit te maken met de vraagstelling 
(een van de opties vs. aparte vraag). Het doorvragen naar meer dan drie sporten heeft 
ook hier maar een kleine toegevoegde waarde.

Tot slot is nog gevraagd naar deelname aan trainingen en competitie. De vraag-
stelling verschilt echter ook hier. In het avo wordt in een enkelvoudige vraag 
gevraagd naar deelname aan training of competitie in de afgelopen twaalf maanden 
(ja/nee). In de rso 3 worden meer opties geboden: deelname aan lessen/cursussen, 
trainingen, competitie, toernooien/sportevenementen of geen van deze, waarbij 
meerdere antwoorden mogelijk zijn. De deelnamepercentages in de rso liggen 
hoger dan die in het avo (tabel 6.10). Van de beoefenaars van sport 1 (rso) neemt 
47% deel aan lessen, trainingen, competities of evenementen, in het avo neemt 
35% deel aan trainingen of competitie. Een correctie op de rso-gegevens, door de 
deelname aan lessen/cursussen en toernooien/sportevenementen niet mee te nemen 
in de berekening, levert een bijstelling op van 17 procentpunten voor de meest beoe-
fende sport. Daarmee ligt het percentage lager dan in het avo wat betreft de eerste 
sport, voor sport 2 en 3 is het nagenoeg gelijk. Het toevoegen van de antwoord-
categorieën lessen/cursussen en toernooien/sportevenementen levert wel veel extra 
informatie op. Het doorvragen naar meer dan drie takken van sport leverde echter 
maar beperkte informatie op.
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Tabel 6.10
Lidmaatschap van de sportvereniging en deelname aan training en competitie naar meest 
beoefende sport, sporttakken, 2003, 2005 (in procenten)

 sport 1 sport 2 sport 3 sport 4 sport 5 sport 6 sport 7 totaal

AVO

lid sportvereniging 43 25 17 13 8 5 1 27

deelname aan training en competitie 35 19 12 11 7 4 0 22

RSO 3

lid sportvereniging 35 20 12 25
deelname aan lessen/cursussen, 
training, competitie of toernooien/
sportevenementen 47 31 21 36

deelname aan trainingen en com- 
petitie (excl. lessen en evenementen) 30 18 10 21

Bron: SCP (AVO’03); SCP/MI (AVO-NSO’05)

Conclusie

Zowel het avo als de rso 3 kent veel uitkomsten die overeenstemmen. Heel ver-
wonderlijk is dat niet, want in beide methoden wordt gewerkt met een toonblad en 
wordt doorgevraagd naar verschillende takken van sport. Oftewel, er zijn geen grote 
designverschillen. avo en rso 3 geven beide dan ook een min of meer vergelijkbaar 
percentage sporters in Nederland, tenminste als wordt uitgegaan van een onder-
grens van minimaal één keer per jaar (69% in avo vs. 72% in rso 3). De patronen 
voor sekse en leeftijd zijn in beide methoden vergelijkbaar: mannen doen iets vaker 
aan sport dan vrouwen, jongeren meer dan ouderen. In beide onderzoeken blijken 
individuele sporten de boventoon te voeren ten nadele van duo- en teamsporten, met 
uitzondering van veldvoetbal en tennis.

Hoewel in de rso 3 op het toonblad veel meer sporten aangekruist kunnen 
worden dan in het avo, blijkt het verschil voor de totale respondentengroep in het 
aantal aangekruiste sporten niet groot. Hierop zijn een paar uitzonderingen, als 
gekeken wordt naar specifieke groepen respondenten:
–	 Oudere sporters beoefenen volgens de rso vaker minstens één sport één keer per 

jaar dan volgens het avo (+ 7 procentpunten).
–	 Respondenten die in beide onderzoeken aangaven ten minste één sport te beoe-

fenen, geven gemiddeld meer sporttakken op in de rso dan in het avo (3,8 vs. 
3,0). Na gelijktrekking van het rso-toonblad met het avo-toonblad is dit verschil 
nagenoeg verdwenen en omgekeerd (2,8 vs. 3,0).

–	 Respondenten die in het avo geen sport hadden aangekruist en in de rso 3 wel, 
kruisen in de rso 3 juist die sporten aan die niet op het avo-toonblad voorkomen 
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(jeu de boules, bowling, darts, biljart/snooker). In die zin heeft de rso een toe-
gevoegde waarde, dat meer mensen hun ‘sport’ erin kwijt kunnen.

De doorvraag naar de drie (rso 3) of zeven (avo) populairste sporten levert bij beide 
onderzoeken in grote lijnen dezelfde top tien op, als naar het totaal wordt gekeken. 
Sporten als watersport en schaatsen beoefent men minder frequent. Als het avo 
ingeperkt zou worden door slechts naar drie takken van sport door te vragen in 
plaats van zeven, zou dit een verlies aan informatie over dat soort takken van sport 
opleveren. Het blijven echter takken van sport met minder deelnemers.

Vragen naar de sportfrequentie van de meest beoefende sporten in twee stappen 
(weken per jaar en vervolgens keren per week (avo)) lijkt een iets hogere gemid-
delde frequentie op te leveren dan in één vraag (keren per jaar (rso)): meest beoe-
fende sport +11 keer per jaar, tweede sport + 5 keer per jaar, derde sport +3 keer per 
jaar. Voor de sporten 4 tot en met 7 in het avo daalt de frequentie van beoefening 
gestaag verder: sport 4 ongeveer één keer per maand, tot sport 7 eens per kwartaal. 
Het aantal respondenten wordt dan echter zo klein dat er op sporttakniveau weinig 
informatie meer uit is te halen.

De vraag naar verenigingslidmaatschap is in het avo een aparte gesloten vraag. In 
de rso 3 is verenigingslidmaatschap één van acht opties in een vraag naar orga-
nisatorisch verband. Het percentage verenigingslidmaatschap ligt voor de eerste 
drie sporten in het avo hoger dan in de rso 3: eerste sport +8%, tweede sport +5%, 
derde sport +5%. In beide onderzoeken daalt het percentage verenigingslidmaat-
schap met de frequentie van meest beoefende sporten (sport 7: 1% verenigings-
lid). Het door vragen naar meer dan drie sporten heeft ook hier maar een kleine 
 toegevoegde waarde.

Beide onderzoeken vragen naar deelname aan training en competitie. In het avo 
zijn wederom de percentages iets hoger: sport 1 +5%, sport 2 +1%, sport 3 +2%. De 
sporten 4 tot en met 7 vertonen een verder dalende lijn tot 0% bij sport 7. Het door-
vragen naar meer dan drie takken van sport levert weinig extra informatie op. In de 
rso 3 wordt daarnaast gevraagd naar deelname aan lessen/cursussen en toernooien/
sportevenementen. Dit levert voor sport 1 van de rso 3 een 17 procentpunten hoger 
percentage op dan alleen de deelname aan training en competitie. Voor sport 2 en 
3 zijn dit respectievelijk 13 en 11 procentpunten. Het toevoegen van de antwoordca-
tegorieën lessen/cursussen en toernooien/sportevenementen levert dus veel extra 
informatie op.

De rso 3 is een herhaalde meting geweest onder dezelfde respondentengroep als 
van het avo. Een specifiek voor de sportdeelname geldende conclusie van een her-
haalde meting is dat het vaker incidentele sporters zijn die in één van beide metingen 
aangeven niet te hebben gesport. De respondenten die in beide metingen aangeven 
te sporten, zijn frequentere sporters en sporten in beide metingen ook met een ver-
gelijkbare frequentie.
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Noten

1 Een negental sporten in de rso is samengevoegd tot vier sporten in het avo (bijvoorbeeld 
zeilen/surfen (sport 41 rso), roeien (sport 27) en kano (sport 21) zijn samengevoegd 
tot zeilen/roeien, kanoën/surfen (sport 4 avo). De takken van sport die in het avo niet 
genoemd worden en in de rso wel, zijn gehercodeerd tot ‘overige’ (bijvoorbeeld bowling 
(sport 6 rso) en schaken (sport 29), omdat de kans bestaat dat mensen die deze sporten 
beoefenen, deze in het avo bij overige hebben ingevuld.

2 In het voorgaande wordt de informatie op respondentniveau weergegeven, in deze 
paragraaf is de informatie op sportniveau weergegeven. Iedere beoefende tak van sport is 
daarmee een eenheid, een ‘case’. Dit is een in het sportonderzoek nog weinig gebruikte 
wijze van data-analyse, die niet zozeer wat zegt over de personen als wel over de takken 
van sport. Zie voor een vergelijkbare analyse Breedveld (1999). 
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7 rso 3.0; invloed wijziging sporten in 
vragenlijstonderzoek

Remko van den Dool

Inleiding

In 2000 is op initiatief van het W.J.H. Mulier Instituut een onderzoeksmethode 
ontwikkeld om sportparticipatie op een eenduidige wijze te meten. De methode 
heeft als naam Richtlijn Sportdeelname Onderzoek ofwel rso meegekregen en is 
met name bedoeld voor onderzoek op lokaal niveau (zie ook bijlage A). De vragen-
lijst die bij de methode hoort is tot stand gekomen na consultatie van betrokkenen 
in het veld, te weten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), 
het  Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), noc*nsf en een aantal gemeenten. De 
rso staat ter beschikking van instellingen die onderzoek willen doen naar sport-
participatie. De wijze waarop het veldwerk voor het onderzoek moet worden uitge-
voerd is niet voorgeschreven; de rso is vooral een richtlijn voor het opstellen van 
de vragenlijst (en de analyse daarvan; zie ook hoofdstuk 1). Op dit moment is er een 
telefonische en een schriftelijke versie. De laatste versie wordt ook voor bevraging via 
internet toegepast. Veel instellingen nemen de rso-vragen op binnen een omnibus-
onderzoek, een onderzoek met meerdere onderwerpen.

Als vervolg op de vragenlijstversie uit 2000 is in 2002 een tweede, herziene versie 
van de rso-vragenlijst gepubliceerd, en in 2005 een derde. In dit hoofdstuk concen-
treren we ons op de verschillen tussen deze laatste twee (schriftelijke) versies van de 
rso. In het vervolg verwijst rso 2 naar de tweede versie uit 2002 en rso 3 naar de 
derde versie uit 2005. De verschillen tussen beide versies hebben vooral betrekking 
op de sporten die op het toonblad zijn genoemd. Het toonblad is belangrijk, omdat 
dit mensen op gedachten brengt. Onderzoek naar sportdeelname dat geen gebruik-
maakt van een toonblad geeft steevast lagere sportdeelnamecijfers te zien dan 
onderzoek waar wel gebruik wordt gemaakt van een toonblad (zie ook hoofdstuk 4). 
De centrale vraag is welke gevolgen deze veranderingen hebben op de onderzoeks-
uitkomsten (sportdeelname in verschillende takken van sport en in het algemeen). 
Een tweede afgeleide vraag is of eventuele verschillen door de wijze van rapporteren 
zijn op te vangen. Voor de beantwoording van deze vraagstelling is gebruikgemaakt 
van respondenten uit het zogeheten centerdata panel (zie bijlage A voor meer 
 informatie).

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt: eerst gaan we kort in op de belangrijk-
ste verschillen tussen de rso 2 en de rso 3. Vervolgens bespreken we de opzet van 
de analyse en gaan we in op de voornaamste uitkomsten. Daarbij komen achtereen-
volgens aan bod: de deelname aan diverse takken van sport; de sportdeelname in het 
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algemeen en aan groepen van sport; het aantal beoefende sporten; het gebruik van 
accommodaties; en verschillen naar achtergrondkenmerken.

rso 2 en rso 3

Een belangrijk onderdeel van de rso is het toonblad met sporten. Het toonblad is 
een lange in twee kolommen gesorteerde lijst van sporten, waarvan mensen kunnen 
aankruisen of ze die de afgelopen twaalf maanden beoefend hebben. Zowel de rso 2 
als de rso 3 bevat 44 toonbladsporten alsmede een mogelijkheid om een categorie 
‘andere sport, namelijk…’ aan te kruisen. Aan het eind van de lijst met sporten kan 
de respondent aangeven dat hij niet heeft gesport. De niet-sporters hoeven vervol-
gens alleen de laatste vraag te beantwoorden en een aantal achtergrondvragen. 
Voor de sporters volgt een vraag hoeveel keer men in de afgelopen twaalf maanden 
heeft gesport. De derde vraag verzoekt om maximaal drie voor de respondent meest 
belangrijk sporten te noteren. Voor elk van deze sporten volgen vragen over de fre-
quentie van de sportdeelname, het verband waarin wordt gesport, de deelnamevorm 
(wedstrijden, lessen) en de accommodatie waarvan men gebruikmaakt. Tot slot volgt 
een vraag in welke mate men zich als sporter ziet. Na deze vraag volgen vragen naar 
de achtergrond van de respondent. Deze vragen gaan ook in op bijvoorbeeld lengte, 
gewicht en het hebben van een beperking of chronische ziekte. Voor de leeftijds-
groepen 6 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 17 jaar zijn er aangepaste (achtergrond)
vragen. De verschillen tussen de rso 2 en rso 3 zijn achtereenvolgens:
– De uitbreiding van aerobics/steps met de tekst spinning (groepslessen op muziek).
– De sportomschrijvingen fitness conditie en fitness kracht zijn samengevoegd tot 

fitness cardio/kracht.
– De sport judo is toegevoegd en aan de omschrijving vecht- en verdedigingssporten 

is de tekst (excl. judo) toegevoegd.
– De sport karting is verwijderd.
– De sport waterpolo is toegevoegd en aan de omschrijving van zwemsport is de 

tekst (excl. waterpolo) toegevoegd.
– De tekst watersport is verwijderd en vervangen door zeilen/surfen.
– Bij de vraag naar de accommodatie is de code officiële sportaccommoda-

tie gesplitst in officiële binnensportaccommodatie en officiële buitensport-
accommodatie.

Opzet analyse

Om de uitkomsten van de twee versies te vergelijken is door het scp in 2005 
een onderzoek uitgevoerd onder 2763 respondenten van het internetpanel van 
 centerdata. Het onderzoek had een split-run opzet: elke respondent is bij toeval 
aan een van de twee versies van de vragenlijst toegekend. Aan de versie rso 2 namen 
1346  respondenten deel, aan de versie rso 3 1417. De leeftijd varieerde van 6 tot 90 
jaar. In het gebruikte panel van centerdata zijn alle/meerdere leden van een gezin 
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opgenomen. Omdat de versies van de vragenlijst per persoon zijn toegekend en niet 
per gezin, betekent het dat in één gezin twee rso-versies kunnen zijn afgenomen. 
Iets meer dan de helft van de gezinnen heeft twee verschillende versies gekregen. 
Van de gezinnen die een van de twee versies kregen bestaat het grootste deel uit 
alleenstaanden.

Het door centerdata geleverde bestand is zodanig bewerkt dat de twee versies 
in een tabel zijn af te zetten tegen alle vragen van de vragenlijst. De vragen die per 
sport (maximaal drie) zijn gesteld, zijn niet op respondentniveau gerapporteerd 
maar op sportniveau. Die methode is in het onderzoek naar sportdeelname nog 
niet zo gebruikelijk (zie Breedveld 1999 voor het gebruik van deze techniek in het 
recreatieonderzoek). Eenheid van analyse is dan niet langer de respondent maar de 
beoefende sport. Als in een onderzoek met 1000 respondenten 500 van hen sporten 
en zij deelnemen aan gemiddeld drie sporten dan bevat de rapportage 1500 cases/
waarnemingen/sporten. Daarmee wordt het gemakkelijk om de verschillen tussen de 
44 sporten te analyseren.

centerdata heeft per versie een weegfactor bepaald om te wegen naar sekse, 
leeftijd en opleiding (weging op celniveau). De resultaten zijn hiermee gewogen. 
Voor alle resultaten is bepaald of het verschil tussen de versies al dan niet significant 
is op 5%-niveau.1 Voor enkele vragen is een t-test uitgevoerd. Dit betreft vragen naar 
aantal (sporten, keer gesport enz.). De overige vragen zijn getoetst met een chi- 
kwadraattoets (van een virtuele 2 × 2 tabel).

De voornaamste verschillen tussen beide rso-versies bestaan uit het (gedeeltelijk) 
verwijderen of samennemen van sporten op de toonlijst. In die gevallen zijn de codes 
niet meer goed vergelijkbaar. In die gevallen is het uiteraard niet zinvol om dergelijke 
sportcodes te vergelijken. Waar nodig zijn daarom nieuwe samengestelde codes aan-
gemaakt en hebben ontdubbelingen plaatsgevonden (respondenten zijn maximaal 
één keer vertegenwoordigd in de samenvoeging).

Takken van sport: fitness, judo en watersport

Het toevoegen van de tekst spinning (groepslessen op muziek) in rso 3 heeft de deel-
name aan aerobics/steps aanzienlijk vergroot. Beoefende in rso 2 nog 5% van de 
bevolking die activiteit, in rso 3 gold dat voor 12% van de respondenten. Andersom 
zijn de aparte sportcodes fitness conditie en fitness cardio in de versie rso 2 samen 
veel vaker genoemd dan de gecombineerde code fitness cardio/kracht van de versie 
rso 3. Het netto-effect is dat voor de versie rso 2 1,5 keer per respondent een van 
de drie codes is aangevinkt en voor de versie rso 3 1,2 keer een van de twee codes. 
Voor beide versies heeft 26% minimaal een van de fitness/aerobics codes aangevinkt 
(hierbij zijn respondenten dus maar eenmaal geteld, ook als ze deelnamen aan meer-
dere activiteiten – de ontdubbeling). Hoewel de verschuivingen binnen de codes dus 
groot zijn, treedt er per saldo geen (significant) effect op het ontdubbelde percentage 
beoefenaren van fitness (in welke vorm dan ook).
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Tabel 7.1
Veranderingen voor de sportcodes fitness/aerobics, bevolking die in de afgelopen twaalf 
maanden heeft gesport van 6 jaar en ouder, 2005 (procenten en aantallen)

RSO 2 RSO 3 significantie

aerobics/steps (RSO 3 spinning toegevoegd) 5,3 11,7 +

fitness conditie 20,7

fitness kracht 11,5

fitness cardio/kracht 19,6

fitness ontdubbeld 25,7 26,4 n.s

aantal aangekruist 1,5 1,2

Bron: SCP (RSO’05)

Judo is in de rso 3 afgesplitst van de categorie vecht- en verdedigingssporten. In de 
rso 3 geeft 2% van de respondenten aan aan judo te doen (voor de rso 2 weten we 
dit niet, omdat er niet apart naar is gevraagd). Bijgevolg daalt het aandeel mensen dat 
in rso 3 aan vechtsport doet. Per saldo (ontdubbeld) komt de deelname aan vecht-
sport/judo in rso 3 iets hoger uit dan in rso 2, maar dit verschil is niet significant.

Tabel 7.2
Veranderingen voor de sportcodes vecht- en verdedigingssport, bevolking die in de afgelopen 
twaalf maanden heeft gesport van 6 jaar en ouder, 2005 (procenten)

RSO 2 RSO 3 significantie

judo 2,1

vecht- en verdedigingssporten 3,6 2,0 –

vecht- en verdedigingssporten ontdubbeld 3,6 4,0 n.s.

Bron: SCP (RSO’05)

Bij de zwemsport is waterpolo uit de antwoordcategorie verwijderd en het woord 
watersport uit de code zeilen/surfen. Als alle genoemde zaken zijn samengenomen 
en ontdubbeld, ontstaat voor deze samenvoeging een duidelijk significant verschil. 
De twee overzichten in tabel 7.1 en 7.2 lieten zien dat het vergroten van het aantal 
codes het aantal antwoorden stimuleert. Bij deze groepen is dat niet zo. Het uitsplit-
sen van waterpolo leidt niet tot een toename van de zwemsporters in deze categorie. 
Waterpolo is echter een kleine sport en zwemmen juist de populairste activiteit. 
Hierdoor kunnen verschillen in het zwemgedrag het percentage waterpoloërs over-
vleugelen. In rso 3 leidt het weglaten van watersport bij het zeilen/surfen niet tot een 
significant lager aandeel deelnemers.
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Tabel 7.3
Veranderingen voor de sportcodes zwemsport en waterpolo, bevolking die in de afgelopen twaalf 
maanden heeft gesport van 6 jaar en ouder, 2005 (procenten)

RSO 2 RSO 3 significantie

waterpolo 0,5

zwemsport 26,4 22,3 –

waterpolo en zwemsport ontdubbeld 26,4 22,5 –

RSO 2 watersport beide zeilen/surfen 3,0 2,6 n.s.

zwemsport, waterpolo en watersport ontdubbeld 28,4 24,3 –

Bron: SCP (RSO’05)

Sportdeelname algemeen en groepen van sporten

In rso 2 geven meer mensen aan aan sport te doen dan in rso 3 (resp. 75% en 72%, 
zie tabel 7.4). Het betreft mensen die in de afgelopen twaalf maanden twaalf keer 
of vaker hebben gesport. Het getoonde verschil is echter niet significant (bij niveau 
p = 0,05, wel als p = 0,09), zodat niet uitgesloten kan worden dat dit verschil op toeval 
berust.

Het wegvallen van de antwoordmogelijkheid karting voor versie rso 3 lijkt geen 
gevolgen te hebben voor de deelname aan de groep sporten die hier is aangeduid als 
behendigheidssport met intensieve beweging, en waartoe bijvoorbeeld ook paar-
densport, duiken en skiën zijn gerekend. Weliswaar laat deze groep van sporten een 
lichte afname zien, maar deze is niet significant. Overigens gaf 2,3% aan te hebben 
deelgenomen aan karting (versie rso 2). Het is typisch een activiteit die gemakkelijk 
vergeten wordt als deze niet in een lijst is opgenomen. Voor de versie rso 3 dienen 
karters hun sport dus onder te brengen in de categorie anders. Deze categorie laat 
echter geen toename zien, integendeel zelfs: deze categorie laat voor de versie rso 3 
een lager percentage zien dan voor de versie rso 2 (verschil niet significant).
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Tabel 7.4
Sporten gegroepeerd, bevolking die in de afgelopen twaalf maanden heeft gesport van 6 jaar en 
ouder, 2005 (procenten)

RSO 2 RSO 3 significantie

team 21,9 21,9 n.s.

racket 23,6 22,8 n.s.

individuele beweging 66,8 63,3 n.s.

fitness en gymnastiek 32,2 33,2 n.s.

behendigheidssporten (o.a. schieten) 25,2 25,8 n.s.

behendigheidssporten met intensieve beweging (o.a. skiën) 12,2 11,6 n.s.

denksport 10,0 8,5 n.s.

anders 8,3 7,5 n.s.

12 keer of vaker gesport (RSO-definitie) 74,7 71,7 n.s.

Bron: SCP (RSO’05)

Het aantal gekozen sporten

rso 2 en rso 3 verschillen ook wat betreft het aantal beoefende sporten. Gemid-
deld beoefenen mensen 2,4 sporten in de versie rso 2 en 2,1 in de versie rso 3. In 
dit hoofdstuk zijn we al een aantal keer uitgegaan van ontdubbelde waarden. Ook 
bij deze vergelijking laat de versie rso 2 een significant groter aantal sporten zien 
dan rso 3 (2,3 versus 2,1). Kijken we alleen naar de sporters, dan zien we uiteraard 
een hoger aantal beoefende sporten, maar bovendien een gedeeltelijk wegvallen van 
het verschil tussen rso 2 en rSO 3. Dit verschil is ook niet langer significant, zodat 
niet gesteld kan worden dat de sporters in rso 3 minder sporten beoefenen dan de 
sporters in rso 2.

Tabel 7.5
Aantal sporten in de afgelopen twaalf maanden, bevolking van 6 jaar en ouder, 2005 
(gemiddelde)

RSO 2 RSO 3 significantie

iedereen 2,4 2,1 –

sporters 3,1 2,9 n.s.

voor iedereen, aangepaste codes tot één sport samengevoegd 2,3 2,1 –

Bron: SCP (RSO’05)
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Verandering van de vraag naar sportaccommodatie

De laatste verandering in de vragenlijst die aandacht verdient is de vraag naar de 
accommodatie waar men sport. Bij die vraag is in de rso 3 de antwoord mogelijkheid 
‘officiële sportaccommodatie’ gesplitst in officiële binnensportaccommodatie en 
officiële buitensportaccommodatie. Na ontdubbeling zien we echter dat er in de 
rso 3 met de meer uitgebreide antwoordmogelijkheid niet vaker in een officiële 
accommodatie wordt gesport dan in rso 2 (verschil in de tabel is niet significant). 
Het antwoord ‘voorziening in de openbare ruimte’ laat wel een verschil zien ten 
gunste van de versie rso 2 (13% vs. 10%). Dit verschil was niet verwacht, aangezien 
dit antwoord niet is aangepast. Mogelijk dat de oorzaak te vinden is in de extra 
ruimte/attentie die de officiële sportaccommodatie in de versie rso 3 krijgt. De 
aparte antwoordcategorieën voor officiële sportaccommodatie van rso 3 kennen 
namelijk wel een hoger percentage dan de niet-gesplitste antwoordcategorie van 
rso 2 (niet in tabel, verschil niet significant).

Tabel 7.6
Sportaccommodatie, belangrijke sporten die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan door 
sporters van 6 jaar en ouder, 2005 (in procenten)

RSO 2 RSO 3 significantie

officiële sportaccommodatie 62,3 64,4 n.s.

voorziening in openbare ruimte 12,6 9,6 –

andere sportvoorziening 52,1 49,0 n.s.

Bron: SCP (RSO’05)

Toeval? Verschillen naar achtergrondkenmerken

De belangrijkste aanname bij deze analyse naar de verschillen van de twee rso-
vragenlijstversies is dat wijzigingen in de vragenlijst kunnen leiden tot andere 
resultaten, maar dat antwoordcategorieën die niet zijn veranderd geen significante 
verschillen naar versie laten zien. Toch is er in de laatste categorie ook een aantal 
antwoorden die afwijken. Een deel hiervan is significant op basis van toeval, dat 
geldt immers voor 5% van de significanties. Voor deze analyse is dat relevant, 
aangezien het grootste deel van de vragenlijst niet is veranderd en er in totaal 200 
categorieën en codes kunnen worden vergeleken. Alleen al op basis van toeval mag 
verwacht worden dat bij tien daarvan verschillen worden aangetroffen tussen rso 2 
en rso 3.

Een aantal antwoorden vertoont significante verschillen, maar behoort niet tot de 
aangepaste antwoordcategorieën. Zo geven in rso 2 meer mensen aan de afgelopen 
twaalf maanden te hebben geschaatst of geroeid; geeft men in deze versie aan vaker 
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dan 201 tot 400 keer te sporten en vindt men zichzelf bij deze versie vaker een spor-
ter (nauwkeuriger gezegd: percentagecategorie ‘geheel niet’ is bij de versie rso 2 
minder vaak genoemd; het verschil ten opzichte van rso 3 is overigens niet signifi-
cant – p = 0,35). Bij de versie rso 2 kiest men bij de organisatievorm van het sporten 
vaker voor het antwoord alleen, ongeorganiseerd en bij de accommodatievraag vaker 
voor het antwoord accommodatie in de openbare ruimte (zie vorige paragraaf).

Voorafgaand aan de analyse is de aanname gedaan dat de toedeling aan de vra-
genlijstversie volledig willekeurig is geschied. Hoewel de toedeling inderdaad geheel 
op toeval berustte, kunnen de genoemde verschillen uiteraard ook zijn veroorzaakt 
door verschillen in achtergrondkenmerken tussen beide groepen respondenten. Een 
deel van de mogelijke verschillen is door de weging al weggepoetst (er is gewogen 
naar sekse, leeftijd en opleiding). Twee verschillen in achtergrondkenmerken blijven 
na de weging over. Zo is te zien dat de deelnemers aan de versie rso 2 vaker een 
hoger inkomen hebben en dat deze versie minder samenwonende/gehuwde hoofden 
van de huishouding kent. Bekend is dat mensen met hogere inkomens vaker aan 
sport doen (Breedveld 2006). Vraag is of deze verschillen wellicht een alternatieve 
verklaring bieden voor de geconstateerde verschillen. We kijken daartoe naar het 
aantal beoefende sporten.

De genoemde effecten op het gemiddelde aantal sporten hebben wij in een nieuwe 
weging betrokken en wel zodanig dat we van beide versies de bestaande weging op 
leeftijd, geslacht en opleiding hebben uitgebreid met inkomen en het hebben van een 
partner. Bij de toevoeging hebben we geen gebruikgemaakt van officiële targets van 
inkomen en het hebben van een partner, maar zijn we uitgegaan van het gemiddelde 
op de variabelen voor de twee versies.

Deze nieuwe weging geeft geen wezenlijk andere uitkomsten te zien. Het per-
centage sporters, het aantal beoefende sporten en het aandeel van de bevolking dat 
zichzelf een sporter vindt worden er niet fundamenteel door veranderd. Hooguit 
dalen de significantieniveaus licht (sportdeelname van p = 0,10 in plaats van 0,09; 
aantal sporten van p = 0,045 naar p = 0,054 en zichzelf een sporter vinden van p = 
0,35 naar p = 0,43). De verschillen tussen rso 2 en rso 3 zijn dus maar zeer ten dele 
terug te voeren op verschillen tussen beide steekproeven in inkomensniveau of op 
het hebben van een vaste partner. Dat de verschillen zich veelal afspelen rondom het 
5%-significantieniveau of vlak erboven geeft aan dat het om kleine verschillen gaat 
c.q. om zwakke verbanden, waarbij allerminst mag worden uitgesloten dat hier toch 
sprake is van toevallige verschillen.

Conclusie

De twee versies van de rso zijn voor de meeste sporten goed vergelijkbaar, al is er 
soms wat rekenwerk voor nodig om de uitkomsten goed te kunnen vergelijken. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor fitness. Een deel van de niet-verwachte verschillen is juist niet 
goed verklaarbaar. Dit betreft onder meer het percentage zwemmers, dat in de rso 2 
hoger uitvalt dan in de rso 3. Verder liggen het aandeel sporters en het aantal beoe-
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fende sporten in rso 2 iets hoger dan in rso 3, maar de verschillen zijn dermate 
klein dat de kans dat deze op toeval berusten (of op een andere, onbekende factor) 
zeker niet mag worden uitgesloten. Het lijkt niet heel waarschijnlijk dat de aanpas-
singen in de vragenlijst verantwoordelijk zijn voor de verschillen tussen de versies 
van het aantal sporten.

Noot

1 De analyse is uitgevoerd zonder correctie volgens Bonferroni.
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8 Dansen als sport; ef fecten van het meenemen van 
een actieve leefstijl in sportdeelnamecijfers

Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld

Inleiding

Sport is een breed begrip. Zoals in de inleiding al werd gezegd: een sociaal con-
struct. Wat voor de een sport is, is voor een ander een leuke activiteit, maar zeker 
geen sport. Eén van dat soort activiteiten is dansen. Dansen is een vorm van bewegen 
die veel mensen in de vrije tijd veelvuldig beoefenen. Om te achterhalen in welke 
mate mensen hun dansactiviteiten als sport benoemen, en wat daarvan het effect 
is op cijfers over sportdeelname, is een onderzoek opgezet naar het dansen door 
Nederlanders. De data komen uit twee onderzoeken, die beide zijn afgenomen bij 
deelnemers aan het centerdata-panel (zie bijlage A). In het eerste onderzoek in 2005 
is de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek 3 (rso 3) afgenomen (zie ook hoofdstuk 
7). Het tweede onderzoek is in 2006 uitgevoerd en ging specifiek over dansen. Beide 
onderzoeken zijn bij dezelfde 1957 respondenten van 12 jaar en ouder afgenomen, 
waardoor de databestanden van beide onderzoeken te koppelen zijn. De dataverza-
meling heeft via internetvragenlijsten plaatsgevonden.

Dansen als activiteit

Dansen is voor een groot aantal Nederlanders een vorm van vrijetijdsbesteding. 42% 
van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar gedanst, 12% danst in ieder geval één 
keer per maand, voldoende om een sporter beschouwd te worden. De helft van de 
vrouwen danst in ieder geval één keer per jaar tegenover 35% van de mannen (tabel 
8.1). Eén op de zes vrouwen danst minstens één keer per maand. Ook wordt dansen 
vooral door jongeren gedaan. 63% van de jongeren onder de 18 heeft het afgelopen 
jaar wel eens gedanst, tegenover 28% van de 56-plussers. De groep fanatieke dan-
sers, die iedere week of vaker dansen, bestaat vooral uit jongeren. 9% van de jongeren 
onder de 18 jaar danst wekelijks.
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Tabel 8.1
Dansfrequentie naar achtergrondkenmerken, bevolking van 12 jaar en ouder (in procenten)

sekse leeftijd 

 totaal man vrouw < 18 jaar 18-35 jaar 36-55 jaar ≥ 56 jaar 

niet danser 58  65 50  37 48 59 72

danst 1-11 keer per jaar 30 28 33 35 31 34 24

danst 12-51 keer per jaar 9 5 13 19 16 6 3

danst iedere week of vaker 3 2 4 9 5 1 0

 100  100 100  100 100 100 100

Bron: SCP (RSO-dans’06)

De groep mensen die minder dan twaalf keer per jaar danst, doet dit met name op 
feestjes, bij het uitgaan, of thuis (tabel 8.2). Mensen die twaalf keer of vaker per jaar 
dansen, dansen ook vaak bij deze gelegenheden, maar ook op dansles of als lid van 
een dansvereniging. 2% van de regelmatige dansers doet dit als wedstrijddanser of 
beroepsmatig.

Tabel 8.2
Deelname aan een dansvorm naar dansfrequentie, dansende bevolking van 12 jaar en ouder 
(in procenten; meerdere antwoorden mogelijk)

 
danst 1-11 keer 
per jaar

danst 12 keer of 
vaker per jaar

bij het uitgaan (in een disco, dancing of andere horecagelegenheid,
houseparty, muziekfestival) 54 68

gewoon thuis 23 44

op privéfeest(je) 60 41

georganiseerde gelegenheid 3 41

waarvan 

op dansles of dansschool – 33

als lid van een dansvereniging of club – 17

als deelnemer aan georganiseerde dansgelegenheden – 7

als wedstrijddanser – 2

beroepsmatig  – 2

Bron: SCP (RSO-dans’06)
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Dansen als sport?

Dansen kun je zien als een aangename vorm van vrijetijdsbesteding, maar het is voor 
velen ook een intensieve lichamelijke activiteit. Zien mensen die dansen dit ook als 
een vorm van sportbeoefening? In de standaard rso-vraagstelling wordt danssport 
op het toonblad genoemd als voorbeeld van een te beoefenen sport. Doordat hier 
specifiek naar ‘danssport’ (in vergelijking met ‘dansen’) wordt gevraagd, levert dit 
wellicht andere percentages op dan in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd. Dit 
blijkt ook uit de 4% van de respondenten die bij de vraagstelling aangeeft in ieder 
geval eenmaal dansen als sport te hebben beoefend in het afgelopen jaar. Dit staat in 
groot contrast met de 42% die in het dansonderzoek aangeeft het afgelopen jaar te 
hebben gedanst. Het verschil met de 3% regelmatige dansers (die wekelijks dansen) 
komt meer overeen. Vrouwen geven vaker op dat ze dansen als sport dan mannen en 
ook jongeren geven relatief vaak op dat ze een danssport beoefenen (tabel 8.3).

Tabel 8.3
Deelname aan dansen in het afgelopen jaar volgens twee onderzoeksmethoden naar achter-
grondkenmerken, bevolking van 12 jaar en ouder (in procenten)

sekse leeftijd 

totaal man vrouw < 18 jaar 18-35 jaar 36-55 jaar ≥ 56 jaar

danssport (RSO) 4 2 7 17 5 2 1

dansonderzoek (geen ondergrens) 42 35 50 63 52 41 28

dansonderzoek (12 keer per jaar of vaker) 12 7 17 28 21 7 3

dansonderzoek (danst iedere week of vaker) 3 2 4 9 5 1 0

Bron: SCP (RSO’05, RSO-dans’06)

Dansen wordt door velen niet als sportbeoefening gezien. Uit tabel 8.4 blijkt dat van 
de mensen die volgens het dansonderzoek minder dan eens per maand dansen, dit 
door 2% als sportbeoefening wordt opgevat. Van de mensen die regelmatig maar 
minder dan één keer per week dansen, ziet 22% dansen als een sport en van de 3% 
mensen die iedere week of vaker dansen ziet ruim de helft dit als sportbeoefening. 
Of men dansen als vorm van sportbeoefening beschouwt, lijkt samen te hangen met 
de frequentie van het dansen. Dansen wordt door een kleine groep gezien als een tak 
van sport.
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Tabel 8.4
Dansen als sport volgens RSO-onderzoek naar dansfrequentie volgens dansonderzoek, bevolking 
van 12 jaar en ouder (in procenten)

doet aan danssport volgens RSO-onderzoek

niet danser (58%) 1

danst 1-11 keer per jaar (30%) 2

danst 12-51 keer per jaar (9%) 22

danst iedere week of vaker (3%) 55

Bron: SCP (RSO’05, RSO-dans’06)

In sportonderzoek wordt men beschouwd als sporter, als in ieder geval in totaal 
twaalf keer per jaar aan sport is gedaan. Hierbij maakt het geen verschil of twaalf 
keer is gevoetbald, of vier keer geskied en acht keer hardgelopen. Interessant is nu of 
dansen iets toevoegt aan het percentage mensen dat aan sport doet. In de berekening 
is het aantal malen sport in het rso-onderzoek opgeteld bij het aantal malen dat 
men gedanst heeft. Uit de berekening blijkt dat als dansen wordt meegenomen als 
vorm van sportbeoefening, 69% van de bevolking van 12 jaar en ouder als sporter kan 
worden beschouwd (d.w.z. minstens twaalf keer per jaar aan sport doet, tabel 8.5). 
Dit is 4 procentpunten meer dan de sportdeelname zonder het dansen. Dat is een 
fractie van 42% van de bevolking die danst en de 12% die minimaal twaalf keer per 
jaar danst. Dat komt doordat veel mensen die dansen, ook aan andere sporten doen.

Tabel 8.5
Sportdeelname (12 keer per jaar of vaker) exclusief en inclusief dansen naar achtergrond-
kenmerken, bevolking van 12 jaar en ouder (in procenten)

 
sportdeelname excl.  
aparte dansvragen

sportdeelname incl.  
aparte dansvragen verschil

totaal 66 69 +3

man 67 69 +2

vrouw 64 69 +5

12-17 jaar 83 87 +5

18-35 jaar 70 75 +5

36-55 jaar 65 68 +3

≥ 56 jaar 56 58 +2

Bron: SCP (RSO’05, RSO-dans’06)
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Bij vrouwen stijgt het percentage sporters als het dansen wordt meegenomen sterker 
dan bij mannen. Inzoomen op de leeftijd laat zien dat het toevoegen van dans-
activiteiten vooral voor de groepen jonger dan 18 jaar en 18-35 jarigen een stijging 
laat zien van het percentage sporters in die groep. Dansen voegt 5 procentpunten toe 
aan het percentage sporters. Hoewel de jongeren onder de 18 jaar de meest frequente 
dansers zijn, voegt het dansen slechts 5 procentpunten toe aan het percentage 
sporters. Dit komt doordat het percentage jongeren dat al aan sport doet vrij hoog 
is (83%). Bij de 56-plussers voegt dansen weinig toe, aangezien bijna driekwart van 
deze groep nooit danst.

Conclusie

Sport is een breed begrip. Wat voor de een sport is, is voor een ander een leuke 
activiteit, maar zeker geen sport. Dansen is zo’n activiteit waarover gediscussieerd 
kan worden of het sport is of niet. Dansen is voor bijna de helft van de Nederlanders 
een bron van vermaak. Eén op de drie danst echter minder dan één keer per maand 
en dan vooral bij het uitgaan of op privéfeestjes. Mensen die meer dan één keer per 
maand dansen, doen dit vaker in georganiseerd verband, zoals op dansles of bij de 
dansvereniging. Mensen die dansen zien dit vaak niet als vorm van sportbeoefe-
ning. Van de mensen die iedere week of vaker gaan dansen, ziet ruim de helft dit als 
 danssport.

Wanneer dansen wordt meegenomen in de berekening van het percentage 
 Nederlanders dat twaalf keer of vaker per jaar sport, dan stijgt het percentage spor-
ters van 65 naar 69. Dansen voegt vier procentpunten toe aan het aandeel sporters in 
Nederland. Dat is een fractie van 42% van de bevolking die danst en de 12% die mini-
maal twaalf keer per jaar danst. Dat komt doordat veel mensen die dansen, ook aan 
andere sporten doen. Bij vrouwen en jongvolwassenen stijgt het percentage sporters 
meer als dansactiviteiten worden toegevoegd dan bij mannen en ouderen.
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9 Vakantiesport; over de mate waarin gesport wordt 
tijdens vakanties en de vraag of dit ook correct wordt 
weergegeven in sportdeelnamecijfers

Koen Breedveld

Inleiding

Sport kan op verschillende wijzen worden beoefend en in verschillende contexten. 
Doorgaans wordt sport geassocieerd met vrije tijd. Sportdeelname kan echter ook 
plaatsvinden in de context van het werk (bedrijfsfitness, beroepssport) of op school 
(lessen lichamelijke opvoeding). Binnen de vrije tijd kan sportdeelname plaatsvinden 
tijdens het alledaagse leven of tijdens vakanties.

De diverse eerder vermelde onderzoeken gaan verschillend met deze diversiteit 
aan sportcontexten om. In de definitie van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek 
(rso) wordt sport tijdens lichamelijke opvoeding nadrukkelijk uitgesloten, maar 
wordt sporten tijdens vakanties wel meegeteld. Over sporten in de context van het 
werk zegt de rso niets. In de reeks Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoeken 
(avo-onderzoeken) wordt respondenten uitgelegd dat het onderzoek alleen betrek-
king heeft op in Nederland beoefende sporten, ‘in uw vrije tijd, dus buiten werktijd 
en buiten de schooluren’. Over vakanties wordt in het avo niets gezegd, maar in 
ieder geval wordt sport in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens vakanties, op deze 
wijze uitgesloten.

Over sport tijdens school- of werkuren (niet in de eigen tijd) zijn nog geen 
gegevens verzameld. In het eerder vermelde avo-nso-onderzoek (Nationaal sport-
onderzoek) uit 2005 (zie hoofdstuk 6) waren wel specifiek vragen opgenomen over 
het sporten tijdens vakanties. Omdat dezelfde respondenten eerder ook hadden 
meegewerkt aan het avo’03, was het mogelijk om deze cijfers te relateren aan eerdere 
sportdeelnamecijfers.

Mate van sporten tijdens vakanties

Een kwart van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft in de twaalf maanden voor-
afgaand aan de ondervraging deelgenomen aan een sportieve vakantie: 8% aan een 
fietsvakantie, 12% aan een wandelvakantie, 3% aan een zeil- of duikvakantie, 1% aan 
een golfvakantie en 10% aan een wintersportvakantie. Deze cijfers komen redelijk 
overeen met de uitkomsten uit het ContinuVakantieOnderzoek (cvo).1 Fiets- en 
wandelvakanties zijn vooral bij ouderen (50+) populair, zeilvakanties bij jongeren en 
wintersportvakanties bij 20-34-jarigen.
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Tabel 9.1
Deelname aan sportieve vakanties en aan sport tijdens normale vakanties, gedurende vooraf-
gaande twaalf maanden, bevolking van 15 jaar en ouder, 2005 (in procenten)

sportieve vakanties sport tijdens normale vakanties

totaal fietsen wandelen
zeilen/
duiken golf

winter-
sport  wandeltocht fietstocht zwemmen

totaal 26 8 12 3 1 10 41 21 22

mannen 28 8 12 4 1 10 41 22 22

vrouwen 25 8 12 2 1 11 41 20 22

15-19 jaar 22 4 8 5 0 10 46 18 38

20-34 jaar 26 4 8 5 0 15 43 18 21

35-49 jaar 27 7 13 3 1 11 47 23 27

50-64 jaar 33 14 17 2 2 10 43 24 18

≥ 65 jaar 18 8 11 1 1 3  21 18 7

Bron: SCP/MI (AVO-NSO’05)

In aanvulling daarop geven vrijwel alle vakantiegangers aan tijdens hun reguliere 
vakanties ook nog sportieve activiteiten te hebben ontplooid. 41% geeft aan één of 
meer wandeltochten te hebben gemaakt, 21% zegt hetzelfde van fietstochten, en 
22% heeft één of meer keren gezwommen. Daarnaast konden respondenten van 
nog maximaal drie andere sporten aangeven of ze die tijdens hun vakanties hadden 
beoefend. Wanneer al deze sportvormen bij elkaar worden opgeteld, geeft 65% van 
de ondervraagden aan tijdens hun reguliere vakantie ten minste één sport te hebben 
beoefend, en 34% ten minste drie sporten (incl. wandel- en fietstochten en zwem-
men; cijfers niet in de tabel). Hoewel over de frequentie waarmee deze activiteiten 
zijn ondernomen niets bekend is en enige overschatting misschien tot de mogelijk-
heden moet worden gerekend, geven de cijfers aan dat sport tijdens vakanties een 
veelvoorkomende zaak is.

Vakantiesport en sportdeelname

Het sporten tijdens vakanties blijft daarbij niet voorbehouden aan mensen die in hun 
reguliere bestaan ook al aan sport doen. De helft van de niet-sporters onderneemt 
tijdens zijn of haar vakantie minimaal één sportieve activiteit, een kwart onderneemt 
er zelfs drie (tabel 9.2). Het maakt daarbij weinig verschil hoe we het niet-sporten 
definiëren (als iedereen die zelfs niet eenmaal per jaar sport, linker kolom; of als 
iemand die hooguit elf keer per jaar sport, rechter kolom). Beperken we ons tot 
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de buitenlandse vakanties dan is nog steeds iets meer dan een zesde van de niet- 
sporters met ten minste drie sporten actief tijdens de vakantie.

Tabel 9.2
Sport tijdens vakanties volgens vier definities door personen die volgens twee vraagstellingen 
niet sportief actief zijn, niet-sportende bevolking van 15 jaar en ouder, 2005 (in procenten)

 

heeft vooraf-
gaande 12 maan-
den minder dan 
12 keer gesport 
(RSO-norm)

heeft voor-
afgaande 12 
maanden niet 
aan sport 
gedaan 

alle vakanties

 sportieve vakantie en/of minimaal 1 sport tijdens reguliere vakanties 54 52

 sportieve vakantie en/of minimaal 3 sporten tijdens reguliere vakanties 23 24

alleen buitenlandse vakanties

 sportieve vakantie en/of minimaal 1 sport tijdens reguliere vakanties 51 50

 sportieve vakantie en/of minimaal 3 sporten tijdens reguliere vakanties 14 16

Bron: SCP/MI (AVO-NSO’05)

In dat licht kan het niet anders of het sporten tijdens vakanties moet ook impliceren 
dat sportdeelnamecijfers hoger uitvallen als vakantiesport daarin wordt meegeteld. 
Enige voorzichtigheid daarbij is wel geboden, omdat niet gevraagd is naar de mate 
waarin men heeft gesport. Gevoeglijk mag echter worden aangenomen dat iemand 
op ski- of fietsvakantie (vrijwel) dagelijks actief is, en daarmee bijna per definitie 
voldoet aan de rso-norm. Desalniettemin geven we enkele boven- en ondergrenzen.

Rekenen we het sporten tijdens alle vakanties mee, inclusief die in Nederland, en 
tellen we ook mee als mensen aangeven slechts één sport te hebben beoefend, dan 
valt de sportdeelname zo’n 19% (rso) en 16% (avo) hoger uit dan gebruikelijk wordt 
gerapporteerd (tabel 9.3). Hanteren we een strengere ondergrens – minimaal drie 
sporten tijdens vakanties – dan dalen die cijfers naar +8% en +7%. Nemen we daarbij 
alleen de buitenlandse vakanties in ogenschouw – het avo beperkt zich tot Neder-
land – dan valt de sportdeelname zowel bij de rso als bij de avo 5 procentpunten 
hoger uit dan doorgaans wordt gerapporteerd. Dat de rso-cijfers ook hoger uitval-
len is opmerkelijk, aangezien respondenten daar uitdrukkelijk worden uitgenodigd 
om ook tijdens vakanties beoefende sporten mee te tellen.
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Tabel 9.3
Sportdeelname ex- en inclusief sport tijdens vakanties volgens vier definities bij twee 
vraagstellingen, bevolking van 15 jaar en ouder, 2005 (in procenten)

 RSO AVO

oorspronkelijk sportdeelname cijfera 65 70

inclusief alle vakanties

 sportieve vakantie en/of minimaal één sport tijdens reguliere vakanties 84 86

 sportieve vakantie en/of minimaal drie sporten tijdens reguliere vakanties 73 77

inclusief alleen buitenlandse vakanties

 sportieve vakantie en/of minimaal één sport tijdens reguliere vakanties 83 85

 sportieve vakantie en/of minimaal drie sporten tijdens reguliere vakanties 70 75

a Cijfers wijken licht af van andere cijfers vanwege afwijkende leeftijdsgroepen en vanwege 10% ontbrekende 
respondenten (respondenten die onvoldoende van de vakantievragen hadden ingevuld).

Bron: SCP/MI (AVO-NSO’05); SCP (AVO’03)

Conclusie

Sporten is een populaire bezigheid die ook – juist – niet alleen wordt beoefend in het 
dagelijkse leven. Een kwart van de mensen onderneemt fiets- wandel-, ski-, zeil- of 
golfvakanties, tweevijfde wandelt tijdens de vakantie en een vijfde fietst of zwemt. 
Ook niet-sporters blijken juist in de vakanties actief te worden. In de rso-richtlijnen 
zouden deze sporten moeten zijn meegeteld. Desondanks valt het percentage spor-
ters 5% à 8% hoger uit als de vakantiesport werkelijk wordt meegeteld.2 Klaarblij-
kelijk wordt de sportdeelname in het reguliere onderzoek nog steeds onderschat. 
Het onderzoek maakt verder duidelijk dat ken respondenten ofwel slechte lezers 
zijn van instructies voor het invullen van vragenlijsten ofwel hun activiteiten tij-
dens vakanties niet in ogenschouw nemen als ze een vragenlijst over hun dagelijkse 
bestaan invullen. Anders valt immers niet te verklaren hoe de sportdeelname in het 
avo hoger uitvalt als mensen hun sport tijdens vakantie in Nederland apart gaan 
 benoemen.
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Noten

1 Zie ook hoofdstuk 2. De vakantieparticipatie ligt in het cvo op 81%, tegen 76% hier. 
Volgens het cvo waren er in 2003 1,2 miljoen wintersportvakanties ondernomen op 
een totaalaantal vakanties van 12,5 miljoen. Omgerekend betekent dit dat 9,6% van alle 
vakanties een wintersportvakantie is.

2 Afhankelijk van de vraag of alleen sport tijdens buitenlandse vakanties wordt meegeteld 
of ook de sport tijdens vakanties in Nederland.
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10 Gevonden en geschatte tijd; over de verschillen 
tussen wat men zegt aan sport en bewegen te doen, 
en wat daarvan zichtbaar wordt in een dagboek

Annet Tiessen-Raaphorst, Erik van Ingen en Koen Breedveld1

Inleiding

Wat mensen in vragenlijsten aangeven te doen is nog niet altijd wat er in de prak-
tijk ook gebeurt. Enerzijds zijn mensen voldoende kien om te beseffen wat sociaal 
wenselijk is, en gebruiken ze die kennis als ze vragenlijsten invullen of antwoorden 
geven op vragen van interviewers (met de kans dat hun antwoorden meer in de rich-
ting wijzen van wat maatschappelijk wordt gewaardeerd). Anderzijds is het geheugen 
van respondenten ook niet perfect en ziet men ondernomen activiteiten simpelweg 
over het hoofd. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij activiteiten die een sterk 
routinematig karakter hebben en die weinig ‘uitstaan in de tijd’ (zoals huishoudelijk 
werk, sociale contacten en televisiekijken; zie Breedveld en Van den Broek 2001; zie 
ook Harvey 1993; Niemi 1993; Keuzenkamp et al. 2000).

Het voorgaande geldt voor sport en bewegen niet minder dan voor andere activi-
teiten. Hoekman (zie hoofdstuk 4) laat bijvoorbeeld zien dat mensen die telefonisch 
worden geïnterviewd vaker aangeven voldoende te bewegen dan mensen die via het 
internet worden geïnterviewd. Dit geeft aan dat de ondervraagden zich realiseren 
wat op waardering mag rekenen – in dit geval bewegen. Anderzijds is het de vraag 
of mensen zich al hun beweegactiviteiten herinneren op het moment dat ze een 
interviewer telefonisch te woord staan met weinig tijd om over het antwoord na te 
denken. De kans bestaat dat men activiteiten vergeet te benoemen, bijvoorbeeld 
omdat men die niet direct associeert met bewegen (zoals huishoudelijk werk) of de 
daaraan bestede tijd over- of onderschat.

In dit hoofdstuk analyseren we in welke mate er verschillen in sport- en 
 beweegactiviteiten optreden als deze via een enquête of via een dagboekje worden 
genoteerd. Het bijhouden van een dagboekje is bewerkelijker en meer belastend voor 
degene die aan het onderzoek meewerkt dan het invullen van een vragenlijst. Aan-
genomen wordt echter dat wat wordt opgetekend in de dagboekjes een getrouwere 
afspiegeling biedt van waar mensen hun tijd aan besteden dan wat wordt ingevuld in 
een vragenlijst. Het dagboekje maakt immers dat mensen minder hoeven te vertrou-
wen op hun (selectieve) geheugen. Bovendien verleidt het allround karakter van het 
dagboekje minder tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden (Breedveld en 
Van den Broek 2001).
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De gegevens voor dit hoofdstuk komen uit het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en partners (zie ook hoofdstuk 3 en bijlage 
A). Aan de 2005-editie van dat onderzoek deden 2204 mensen van 12 jaar en ouder 
mee. Zij beantwoordden zowel vragen over de sportdeelname als over hun beweeg-
patroon, en noteerden een aantal weken later in een dagboekje wat ze in een volle 
week aan activiteiten ondernamen (waaronder sport en bewegen). Eerst kijken we 
naar de tijd besteed aan sport, aansluitend naar het bredere spectrum van beweeg-
activiteiten.

Tijd vinden om te sporten

Volgens het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek van 2007 (avo’07) deed 
72% van de bevolking van 6-79 jaar minimaal eens per jaar aan sport, en deed 65% 
dat minimaal eens per maand (Kamphuis en Van den Dool 2008). De uitkomsten van 
de vragenlijst van het tbo komen daar – zonder gebruik van een toonblad en zonder 
nauwgezet te omschrijven wat onder sport wordt verstaan2 – dicht bij in de buurt. 
59% van de personen van 12 jaar en ouder gaf in 2005 aan in het onderzoek aan 
sport te doen. Van hen zegt 22% niet vaker te sporten dan eens per week en 37% zegt 
minimaal twee tot drie keer per week te sporten. Evenals in het avo doen mannen en 
vrouwen evenveel aan sport, daalt de sportdeelname naarmate men ouder wordt en 
doen hoger opgeleiden meer aan sport dan lager opgeleiden.

Uit het dagboekje blijkt dat er – in een willekeurige, (niet vakantie)week in okto-
ber 2005 – aanmerkelijk minder mensen aan sport hebben gedaan dan naar voren 
kwam uit de vragenlijst. 45% van de respondenten gaf in die betreffende week aan 
ten minste een kwartier te hebben gesport. Dat is 14 procentpunten minder dan 
bleek uit de vragenlijst. In overeenstemming met de vragenlijst blijkt uit het dag-
boekje dat de verschillen in sportdeelname tussen beide seksen gering zijn en de 
verschillen naar opleidingsniveau aanzienlijk. Naar leeftijd doet zich hetzelfde beeld 
voor als bij de vragenlijst, zij het dat leeftijdsverschillen bij het dagboekje wat gepro-
nonceerder naar voren komen dan bij de vragenlijst (figuur 10.1). Met name bij de 
20-64-jarigen zien we dat een grote groep ondervraagden wel zegt te sporten, maar 
daar in de praktijk toch geen tijd voor heeft gemaakt.

In het dagboekje ligt de sportdeelname 14 procentpunten lager dan in de vragenlijst. 
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De meest waarschijnlijke is dat een 
deel van de sporters uit de vragenlijst niet in de dagboekweek sportte, maar wel in 
andere weken (of andere delen van het jaar). Dit geldt voor 20% van de respondenten 
(zie figuur 10.2). Aan definitieverschillen kan het verschil niet worden geweten, want 
noch in de vragenlijst noch in het dagboekje werd nauwgezet omschreven wat met 
sport werd bedoeld (zie ook noot 2). Dat in de vragenlijst meer mensen aangeven 
aan sport te doen dan in het dagboekje, laat onverlet dat de omgekeerde situatie zich 
ook voordoet: een aantal respondenten sport wel in de dagboekweek, maar geeft 
in de vragenlijst aan niet aan sport te doen. In het tbo’05 geldt dat voor 6% van de 
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ondervraagden. Voor driekwart van de respondenten geldt dat de uitkomsten uit het 
dagboekje en uit de vragenlijst wel met elkaar overeenkomen, hetzij omdat ze bij 
geen van beide methoden aangeven aan sport te doen, hetzij omdat ze dat bij allebei 
de methoden wel doen.

Figuur 10.1
Sportdeelname volgens twee methoden, bevolking van 12 jaar en ouder, 2005 (in procenten)

Figuur 10.1
Titel

Bron: SCP en partners (TBO’05), bewerking W.J.H. Mulier Instituut
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Figuur 10.2
Sportdeelname volgens twee methoden, in percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder, 
2005

Figuur 10.2
Titel

Bron: SCP en partners (TBO’05), bewerking W.J.H. Mulier Instituut
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Mannen en vrouwen verschillen hierin niet of nauwelijks. Onder hoger op geleiden 
komt het iets vaker voor dan onder lager opgeleiden dat men in een vragenlijst 
aangeeft aan sport te doen zonder dat dit blijkt uit het dagboekje (resp. 23% en 19%). 
Naar leeftijd ontstaat er geen duidelijk patroon. Ook naar de mate waarin men het 
druk heeft zijn de verschillen niet groot. Bij een analyse waarin respondenten in vier 
groepen werden onderscheiden naargelang de hoeveelheid vrije tijd waarover men 
beschikt, varieert de groep die zegt te sporten zonder het daadwerkelijk te doen 
tussen de 18% en 23%, zonder dat zich daarin een duidelijk patroon aftekent.

Geschatte beweegtijd

Naast sport worden in het dagboekje andere beweegactiviteiten geregistreerd. Grof-
weg gaat het daarbij om sport, recreatie en spel, verplaatsingen te voet of per fiets en 
huishoudelijk werk.3 Aan deze activiteiten is conform de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen een ondergrens gesteld van een met-waarde4 van minimaal 3,0.5 Naast de 
registratie van beweegactiviteiten via het dagboek zijn in de afsluitende vragenlijst 
vragen gesteld over bewegen, meer precies: het aantal dagen dat men minimaal 30 
minuten beweegt in een gewone week in de winter en in de zomer. Deze eenheid 
van 30 minuten per dag maakt het mogelijk om te kijken naar verschillen tussen het 
dagboekje en de vragenlijst.

Daartoe worden eerst de gegevens van het dagboekje (in minuten) omgerekend 
naar het totaal van 30 minuten bewegen per dag. Dan blijkt dat 2% van de respon-
denten geen enkele dag van de week 30 minuten tijd heeft besteed aan beweegac-
tiviteiten (zie figuur 10.3). Daarentegen is 31% zeven dagen per week minstens 30 
minuten actief en 23% zes dagen per week.

Vergelijking met de resultaten van de vragenlijst laat zien dat respondenten hun 
beweegactiviteiten anders inschatten. Aan beide kanten van het spectrum is er sprake 
van onderschatting. Enerzijds is het opvallend hoeveel mensen vinden dat ze geen 
enkele dag actief, of inactief, zijn. Wanneer mensen zelf moeten inschatten hoeveel 
dagen ze actief zijn, dan vindt in de zomer 11% en in de winter 13% zichzelf inactief. 
Volgens de dagboekregistratie is slechts 2% geen enkele dag 30 minuten actief.

Aan de andere kant valt het verschil op in het percentage mensen dat vijf of meer 
dagen actief is. Volgens de uitkomsten van het dagboekje voldoet 67% van de bevol-
king hieraan, op basis van de eigen inschatting denkt 54% in de zomer en 46% in de 
winter vijf dagen of meer actief te zijn. Het aantal mensen dat vijf of zes dagen per 
week actief is volgens de dagboekmethode veel groter dan bij de zelfinschatting.

Om dit verschil verder te kunnen duiden, wordt eerst gekeken naar de onder- 
en overschatting van het aantal actieve dagen in de zomer in vergelijking met het 
dagboek. 22% onderschat zijn beweegactiviteiten volgens de vragenlijst, wanneer 
wordt vergeleken met de genoteerde sport, recreatie en verplaatsingen in het dag-
boekje (tabel 10.1). Vooral huishoudelijk werk blijkt een reden voor onderschatting: 
 toevoeging hiervan leidt tot een percentage van 35%. Overschatten van de eigen 
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activiteiten wordt door 38% gedaan als vergeleken wordt met dagboeknoteringen voor 
sport, recreatie en verplaatsingen en door 20% als huishoudelijk werk wordt meege-
nomen.

Figuur 10.3
Het aantal dagen dat men minstens 30 minuten matig intensief actief is, naar zelfinschatting in 
zomer en winter en berekening volgens de dagboekmethode, bevolking van 18 jaar en ouder, 2005 
(in procenten)

Figuur 10.3
Titel

Bron: SCP (TBO’05)
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Onderschatten van de beweegactiviteiten op het gebied van sport, recreatie en verplaat-
singen wordt vooral gedaan door hoger opgeleiden. De bestede tijd aan huishoudelijk 
werk wordt door vrouwen en mensen met een lager opleidingsniveau onderschat. 
Overschatting komt vooral voor onder mannen, volwassenen tussen de 18 en 35 jaar en 
middelbaar opgeleiden. Hierbij zullen zij wellicht wel lichamelijke inspanning tijdens 
het werk in hun inschatting hebben meegenomen, terwijl dit uit het dagboek niet te 
achterhalen is (vgl. Proper en Hildebrandt 2004; Wendel-Vos et al. 2006).

Tabel 10.1
Onder- of overschatting van aantal dagen actief in de zomer naar registratie volgens 
dagboekmethode, bevolking van 18 jaar en ouder, 2005 (in procenten)

op basis van sport, recreatie 
en verplaatsingen

op basis van sport, recreatie en ver-
plaatsingen en huishoudelijk werk 

onderschat (< = 2 dagen) 21,6 35,1

goed geschat (+/– 1 dag) 40,4 44,9

overschat (> = 2 dagen) 38,0 19,9

Bron: SCP (TBO’05)
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Conclusie

Vergelijking van twee methoden om deelname aan sport- en beweegactiviteiten te 
meten laat zien dat er duidelijke verschillen optreden. Volgens de vragenlijst deed 
59% van de respondenten aan sport, terwijl uit de dagboekregistratie bleek dat 45% 
van de respondenten in de registratieweek minstens een kwartier aan sport had 
gedaan. Een verklaring voor dit verschil van 14 procentpunten is waarschijnlijk dat 
een deel van de sporters uit de vragenlijst niet in de dagboekweek sportte, maar 
wellicht wel op andere momenten (20%). De omgekeerde situatie doet zich echter 
ook voor: een aantal respondenten sport wel in de dagboekweek, maar geeft in de 
vragenlijst aan niet aan sport te doen (6%).

Voor beweegactiviteiten zijn er vergelijkbare verschillen. Volgens de uitkomsten 
van het dagboekje is 67% van de bevolking minstens vijf dagen per week actief, op 
basis van de eigen inschatting denkt 54% van de respondenten hieraan te voldoen 
in de zomer en 46% in de winter. Het aantal mensen dat vijf of zes dagen per week 
actief is volgens de dagboekmethode is veel groter dan bij de zelfinschatting. Het 
blijkt dat vooral vrouwen en laagopgeleiden onderschatten hoeveel beweging ze 
hebben. Dit lijkt voor een belangrijk deel te komen door het onderschatten van activi-
teiten tijdens huishoudelijke werkzaamheden. Overschatting komt vooral voor onder 
mannen, volwassenen tussen de 18 en 35 jaar en middelbaar opgeleiden. Een reden 
hiervoor kan zijn dat lichamelijke activiteiten op het werk niet geregistreerd zijn in 
het dagboekje.
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Noten

1 Een deel van dit hoofdstuk is eerder gepubliceerd (Tiessen-Raaphorst et al. 2007). 
2 De letterlijke tekst van de vragenlijst luidde: ‘Doet u aan sport? Zo ja, hoe vaak doet u 

dat?’. Zie www.tijdsbesteding.nl. 
3 Een categorie activiteiten, waarin ook in meer of mindere mate bewogen wordt, is arbeid. 

Het tbo kent echter geen onderverdeling in soorten werk. Bij de interpretatie van de 
resultaten dient hiermee rekening gehouden te worden, aangezien de afwezigheid van de 
registratie van bewegingsactiviteiten tijdens het werk een vertekend effect kan opleveren.

4 De met-waarde is een metabolische eenheid voor energieverbruik, waarbij rust is gesteld 
op 1,0.

5 Uit de geregistreerde activiteiten zijn die activiteiten geselecteerd die een minimale met-
waarde van 3,0 hadden volgens het compendium van Ainsworth (2000). De activiteiten 
met voldoende beweging vallen in vier categorieën:
A. Sport;
B. Recreatie en spel (wandelen, fietsen, buiten spelen (kinderen) en wandelen/fietsen 

met kinderen);
C. Verplaatsingen per voet/fiets;
D. Huishoudelijk werk (stoffen, zuigen, zemen, soppen, meubels en vloeren boenen, 

schrobben, verzorging (dragen) kinderen tot 2 jaar, onderhoud auto/fiets, tuinieren, 
ander onderhoudswerk (klussen)).

 Niet meegenomen bij huishoudelijk werk zijn: tafel dekken, koken en afwassen, bood-
schappen doen, wassen, strijken, verzorging van kinderen boven de 2 jaar en planten 
water geven.
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11 Marktaandelen in soorten en maten;  
een heranalyse van de avo-data over 
lidmaatschap van sportverenigingen

Marije van ’t Verlaat en Remko van den Dool

Inleiding

Iedere vier jaar maakt sportkoepel noc*nsf een nieuwe sportagenda met daarin 
de speerpunten voor het te voeren beleid. Eén daarvan was de afgelopen jaren het 
vergroten van het marktaandeel van de verenigingssport (noc*nsf 2005). Met een 
groter marktaandeel wordt bedoeld dat noc*nsf ernaar streeft om ten minste 
het huidige marktaandeel van 33,2 % en daarmee ook het huidige ledenaantal van 
4,9 miljoen te behouden. Deze doelstelling past ook in het bredere beleid van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) dat er onder andere op 
gericht is om de sportverenigingen te versterken (vws 2005).

Over de definitie van marktaandeel zoals noc*nsf deze hanteert in haar sport-
agenda, bestaat de nodige discussie. Het huidige marktaandeel van 33% is gebaseerd 
op het aantal leden van verenigingen van bonden die zijn aangesloten bij noc*nsf, 
gedeeld door de omvang van de bevolking. Feitelijk worden daarmee lidmaatschap-
pen geteld en geen leden (dus mensen). Mensen kunnen heel goed lid zijn van 
meerdere verenigingen, zo wijzen cijfers uit bevolkingsonderzoek uit. Gemiddeld 
blijken sporters lid van 1,3 sportverenigingen (zie ook hoofdstuk 2 en 5). Wanneer 
de noc*nsf-cijfers hiervoor gecorrigeerd zouden worden, dan resteert een markt-
aandeel van 25%.

Het is bovendien opmerkelijk dat het marktaandeel bepaald wordt ten opzichte 
van de bevolking. In de commerciële wereld wordt het marktaandeel van bedrij-
ven bepaald ten opzichte van de markt van potentiële gebruikers – doorgaans een 
sub populatie van de totale bevolking. In de fitnesswereld is het usance om het 
marktaandeel te bepalen als het aantal leden afgezet tegen het totaal aantal mensen 
dat aan fitness doet. Die lijn doortrekkend zou het voor de ‘georganiseerde sport’1 
logischer zijn het aantal actieve sporters als basis te nemen voor het bepalen van het 
marktaandeel, en niet de bevolkingsomvang.

Voor de toetsing en monitoring van het beleid is het van belang dat het markt-
aandeel van de georganiseerde sport en van sporten afzonderlijk eenduidig interpre-
teerbaar en daardoor genuanceerd in kaart gebracht wordt. In dit hoofdstuk laten we 
zien op welke verschillende manieren het marktaandeel van de georganiseerde sport 
berekend kan worden en tot welke verschillende uitkomsten dit leidt. We doen dit 
door analyses uit te voeren van de avo-gegevens (Aanvullend Voorzieningengebruik 
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Onderzoek) tussen 1979 en 2007 (zie ook hoofdstuk 2 en 5). Eerst kijken we welke 
methoden betrouwbaar en haalbaar zijn. Vervolgens worden de uitkomsten van ver-
schillende marktaandeelbepalingen beschreven en vergeleken. Ook wordt berekend 
welke sporten in het algemeen en binnen het georganiseerde domein het sterkst 
vertegenwoordigd zijn. Aan het einde van het hoofdstuk vatten we de belangrijkste 
bevindingen samen.

Het meten van sportdeelname en verenigingslidmaatschap in het algemeen

Sportdeelnamecijfers laten vanaf halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw 
een sterke stijging zien (zie Kamphuis en Van den Dool 2008). Dat blijkt zowel uit 
de reeks van avo-cijfers als uit de reeks van het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo, zie 
ook hoofdstuk 3). Beide reeksen kennen echter hun beperkingen. De avo-definitie 
bijvoorbeeld geeft een bijzonder ruim beeld. Iedereen die het afgelopen jaar één keer 
met een vriend heeft hardgelopen, wordt als sporter aangemerkt. De sportparticipa-
tie in een bepaalde week (de tbo-methode) lijkt een realistischer beeld te geven van 
de sportdeelname. Het voordeel van deze methode van onderzoek is dat het de aan 
sporten bestede tijd registreert. Dat is een uitstekende basis om een ander marktaan-
deel van sport te bepalen, namelijk het aandeel in de tijdsbesteding. Het probleem 
hierbij is dat de uitkomsten afhankelijk zijn van seizoensinvloeden en weersomstan-
digheden (Van den Broek et al. 2007).

Het aantal bij de noc*nsf aangesloten verenigingsleden is tussen 1979 en 2007 
met 1,2 miljoen toegenomen, van 3,5 miljoen in 1979 naar 4,7 miljoen in 2007. Dat 
is een op het oog indrukwekkende stijging. Toch is die stijging minder indrukwek-
kend dan het lijkt. Zowel het aandeel sporters in de bevolking als de omvang van de 
bevolking steeg in de betreffende periode evenzeer, de laatste met 14 procentpunten. 
Door de stijging in de (sportende) bevolking verliest het verenigingslidmaatschap 
wel degelijk marktaandeel, met name in de jaren negentig en in de 21e eeuw. Was in 
1991 nog 37% van de bevolking lid van een sportvereniging, in 2007 was dat gedaald 
naar 34% (Kamphuis en Van den Dool 2008). Uitgaand van de sportende bevolking is 
die daling zelfs nog wat sterker: van 54% in 1991 naar 47% in 2007.

De vraag is echter of dit beeld niet te beperkt is, gezien de ruime definitie van een 
sporter die in het betreffende onderzoek wordt gehanteerd, waarbij iedereen die in 
het afgelopen jaar minimaal één keer heeft gesport al als sporter wordt aangemerkt 
(zie hoofdstuk 2 en 5). Dat iemand die één keer met een vriend mee is geweest om te 
sporten niet is aangesloten bij een sportvereniging hoeft eigenlijk niet te verbazen. 
Feitelijk is het interessanter om binnen de groep frequente sporters het marktaan-
deel te bepalen, of nog beter, op basis van sportfrequentie.

Naar een nieuwe methode van marktaandeel bepalen

In het navolgende presenteren we alternatieve wijzen van berekenen van het markt-
aandeel van de ‘georganiseerde sport’. Om te beginnen bepalen we het marktaandeel 
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zonder fitnesslidmaatschappen. Dit is relevant, omdat veel fitnessbeoefenaars ook 
aangeven lid te zijn van een sportvereniging, terwijl mag worden aangenomen dat 
dit geen vereniging is in de zin zoals dat hier wordt bedoeld (Breedveld et al. 2008).2 
Een kleine vertekening ontstaat door deze selectie, omdat sommige fitnesssporten 
binnen gymnastiekverenigingen of andere verenigingsvormen plaatsvinden, maar er 
wordt niet verwacht dat het hier om grote aantallen gaat.

Een andere manier om het marktaandeel te bepalen is, om het aantal beoefende 
sporten mee in ogenschouw te nemen. Gemiddeld beoefenen sporters uit het avo’07-
bestand 1,8 sporten (volgens de definitie: minimaal eenmaal gesport in de afgelopen 
twaalf maanden; Kamphuis en Van den Dool 2008). In totaal wordt er daarmee door 
(afgerond) 5000 respondenten 9000 keer een sport beoefend. Het marktaandeel 
kan dan bepaald worden door het aantal sporten dat in verenigingsverband wordt 
beoefend, te delen op het aantal beoefende sporten. Die berekening levert een vereni-
gingsaandeel per beoefende sport op. Ook hier zijn fitnesssporten buiten de calcula-
tie gehouden. Per respondent wordt dan per beoefende sport gekeken welk gedeelte 
hiervan in verenigingsverband (exclusief fitnesslidmaatschappen) wordt beoefend. 
Dit is tot nu toe nooit op deze wijze uitgevoerd en gepubliceerd.

In tabel 11.1 presenteren we de uitkomsten van de analyses zoals hiervoor 
geschetst. Daarbij is gebruikgemaakt van de antwoorden van respondenten uit het 
sportblok in het avo, waarin meer gedetailleerd informatie wordt verzameld over 
de zeven meest beoefende takken van sport (zie ook hoofdstuk 5).3 Het percentage 
van de bevolking dat lid is van een sportvereniging ligt, doordat de fitnesslidmaat-
schappen eruit zijn gefilterd, vanzelfsprekend iets lager dan in de Rapportage sport 
2008 (Kamphuis en Van den Dool 2008), ook omdat de calculatie is gebaseerd op een 
andere vraag dan waarover is gepubliceerd in de Rapportage sport 2008.4 Hetzelfde 
geldt voor het marktaandeel op basis van de sportende bevolking exclusief fitness. 
De trends komen redelijk overeen met de trends zoals eerder gepresenteerd, behalve 
dat het aandeel verenigingssporters in de bevolking in 2007 weer een lichte stijging 
te zien lijkt te geven.

Het marktaandeel is vervolgens (derde regel in tabel 11.1) bepaald aan de hand 
van het aantal verenigingslidmaatschappen ten opzichte van het aantal beoefende 
sporten (in totaal 9000 sporten). In 1979 vond 32% van alle beoefende sporten plaats 
in verenigingsverband. In 2007 is dit nog slechts 28%. In deze tijdslijn zijn er twee 
breukvlakken zichtbaar. Tussen 1987 en 1991 is de eerste daling in het marktaandeel 
zichtbaar en tussen 1995 en 1999 daalt deze verder (tot onder de 30%, met ook weer 
een lichte stijging in 2007 ten opzichte van 2003). Bij deze calculatiewijze ligt het 
marktaandeel overigens een stuk lager dan bij de calculatie zoals gepresenteerd in 
regel 2 van tabel 11.1, die weergeeft hoe groot het aandeel mensen is dat voor mini-
maal één tak van sport lid is van een vereniging. Dit kan verklaard worden doordat de 
meeste mensen niet voor alle sporten die ze beoefenen lid zijn van een vereniging.5
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Tabel 11.1
Lidmaatschap sportvereniging, bevolking 6-79 jaar, 1979-2007 (in procenten)a

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

bevolkingb 30 34 35 34 32 30 31 33

sportende bevolkingc 57 58 58 54 51 46 45 45

beoefende sportend 32 33 34 31 31 27 26 28

a De gegevens in deze tabel wijken af van tabel 11.2, omdat enerzijds fitnessparticipatie buiten beschouwing 
wordt gelaten, en anderzijds omdat ze gebaseerd zijn op andere vragen uit het AVO-onderzoek. De gegevens in 
deze tabel zijn gebaseerd op detailvragen uit het ‘sportblok’ van het AVO.

b Aandeel van de bevolking dat voor minimaal één tak van sport lid is van een sportvereniging, exclusief 
wandelen en fietsen en fitnesslidmaatschappen.

c Idem als noot b, maar dan voor de sportende bevolking.
d Aandeel van de sporten waarvoor mensen lid zijn van sportverenigingen (excl. fitnesslidmaatschappen) per 

beoefende sport.

Bron: SCP (AVO’79-’07) eigen bewerking

In de hiervoor beschreven benadering van marktaandeel blijft de groep sporters ook 
alle incidentele sporters bevatten. Zoals gezegd is het de vraag of dit een reële en zin-
volle benadering is. Op basis van het avo kan berekend worden of sporters minimaal 
tweewekelijks (in 25 of meer weken per jaar actief) of ongeveer wekelijks (rekening 
houdend met vakanties, in 43 of meer weken per jaar actief) actief zijn.

Tabel 11.2
Aandeel van de sporten waarvoor sporters lid zijn van sportverenigingen (excl. fitnesslidmaat-
schappen) per beoefende sport, naar frequentie van sporten en leeftijd, bevolking 6-79 jaar, 
1979-2007 (in procenten)a

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

tweewekelijkse sportenb 63 63 64 57 56 50 50 49

6-17 jaar 67 70 72 73 68 69 68 73

18-79 jaar 60 59 60 51 50 43 42 40

wekelijkse sportenc 64 65 65 56 56 52 49 51

6-17 jaar 69 72 76 74 73 75 72 81

18-79 jaar 59 61 59 49 50 42 40 41

a Rekenmethode conform regel 3 van tabel 11.1.
b Voor sporten die 25-42 weken per jaar beoefend worden.
c Voor sporten die minimaal 43 weken per jaar beoefend worden.

Bron: SCP (AVO’79-’07) eigen bewerking
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Kijken we naar het verenigingslidmaatschap onder degenen die wekelijks of tweewe-
kelijks sporten, dan zien we wederom duidelijke dalingen in het marktaandeel van 
de georganiseerde sport door de tijd heen (tabel 11.2). Verder valt op, dat het verschil 
in lidmaatschappen tussen tweewekelijkse sporters en bijna wekelijkse sporters niet 
erg groot is. Voor ongeveer de helft van deze frequent beoefende sporten worden 
actieve sporters anno 2007 lid van een sportvereniging, en dat is maar weinig meer 
dan wanneer de wekelijks beoefende sporten in ogenschouw worden genomen. Het 
verschil met de incidenteel beoefende sporten is wel groot (vgl. regel 3 in tabel 11.1).

Tot slot is gekeken of de ingezette trendbreuk zich zowel onder jongeren voordoet 
als onder ouderen. Het is namelijk denkbaar dat een grote groep nieuwe sporters, 
zoals de volwassenen en ouderen, in andere verbanden sport en dat er onder de tra-
ditioneel grootste doelgroep van de sportvereniging, de jongeren, weinig veranderd 
is. Dit beeld wordt ook bevestigd door de gegevens. Het verenigingslidmaatschap 
is feitelijk alleen onder de sportende volwassenen afgenomen. Wellicht komt dat 
omdat vol wassenen meer mogelijkheden voor sportparticipatie buiten de sport-
vereniging hebben gekregen. Hierbij kan gedacht worden aan fitness en bedrijfs-
sport. Met name in de groep 20-49-jarigen is sprake van een dalend lidmaatschap 
van sportverenigingen. Tegelijk stijgt de deelname aan fitness in die leeftijdsgroepen 
sterk (cijfers niet in de tabel). Klaarblijkelijk stappen verenigingssporters in deze 
leeftijdsgroepen over naar de fitness. Bij de 50-plussers is zowel het aandeel fitness-
sporters als het aandeel verenigingssporters licht gestegen, het eerste wat meer dan 
het tweede. Beide segmenten lijken elkaar in die leeftijdsgroep aan te vullen. Onder 
de sportende jongeren is het marktaandeel van de georganiseerde sport constant 
gebleven, en in 2007 zelfs nog licht gestegen.

Alternatieve marktaandelen per sport

De hiervoor gepresenteerde manier van meten – op het niveau van de totale 
ge organiseerde sport – kunnen we ook toepassen op het niveau van afzonderlijke 
sporten. Kijken we op de traditionele wijze naar de deelname aan individuele takken 
van sport, dan zien we dat zwemmen de sport is die door de meeste Nederlanders 
wordt beoefend, al is het maar eens per jaar (tabel 11.3). Fitness is daarna de sport 
die door de meeste Nederlanders wordt beoefend, in 2007 gevolgd door het eveneens 
sterk in opkomst zijnde hardlopen. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op de 
sportbeoefening van één keer per jaar of vaker. Dit kan een vertekend beeld geven, 
wanneer we willen weten hoe groot het aandeel is van verschillende sporten binnen 
de totale sportparticipatie. Ongetwijfeld doen volleyballers vaker aan volleybal dan 
dat schaatsers schaatsen. Toch ligt het deelnamecijfers voor beide sporten ongeveer 
even hoog.
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Tabel 11.3
Sportdeelname,a bevolking van 6-79 jaar, naar takken van sport die vertegenwoordigd zijn in de 
tien grootste sportbonden plus fitness/aerobics, 1979-2007 (in procenten)

 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

zwemmen 32 35 31 33 36 33 38 36

fitness/aerobics – – – 9 12 13 17 22

hardlopen/trimmen/joggen 8 10 9 11 10 8 12 18

veldvoetbal 12 12 10 9 10 10 11 14

tennis 8 8 10 10 10 9 11 10

gymnastiek/turnen 9 9 8 7 6 6 6 6

schaatsen 15 11 15 13 7 6 8 6

zaalvoetbal 3 4 4 4 4 4 5 6

volleybal 5 5 5 6 5 5 4 5

golf – – – 1 1 2 3 4

paardrijden 3 3 2 3 3 3 4 4

hockey 1 2 2 2 2 1 2 3

atletiek 1 1 1 1 1 1 1 2

a Ten minste één keer per jaar.

Bron: SCP (AVO’79-’07)

Voor een meer genuanceerde kijk op het belang van bepaalde sporten is ook geke-
ken naar het aantal keer, of beter: het aantal weken dat een sport wordt beoefend. 
De 5000 avo-respondenten beoefenen zoals gezegd gemiddeld 1,8 sporten. Deze 
9000 sporten werden gemiddeld 30 weken beoefend. In 2007 kwam het in totaal op, 
afgerond, 270.000 actieve sportweken voor alle sporters. Per sport kan dan gekeken 
worden hoe groot het aandeel van die sport is binnen het totaal aan weken dat spor-
ten werden beoefend, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in aantal 
weken per jaar dat een sport beoefend wordt. Zaal- en veldvoetbal zijn daarbij samen-
gevoegd, om deze gegevens te kunnen vergelijken met de lidmaatschapscijfers van 
noc*nsf (tabel 11.4). Vergelijken we de uitkomsten van tabel 11.4 met de uitkomsten 
van tabel 11.3 dan zien we bijvoorbeeld dat het aandeel van zwemmen fors lager 
uitvalt. Zwemmen mag dan de sport zijn die door de meeste mensen beoefend wordt 
(tabel 11.3), het is niet de sport die het vaakst wordt beoefend (tabel 11.4). Die eer is 
voorbehouden aan fitness/aerobics. Het aandeel van zwemmen in het geheel van 
actieve sportweken is bovendien sinds 1979 stelselmatig afgenomen, wat suggereert 
dat er door de zwemmers steeds minder vaak gezwommen wordt. Schaatsen en golf 
lijken sporten die incidenteel beoefend worden, want daarvan zakken de percentages 
in vergelijking met tabel 11.3 fors. Met betrekking tot de opkomst van fitness laat 
zowel tabel 11.3 als tabel 11.4 een stijging zien. De stijging in actieve sportweken is 
iets groter dan blijkt uit de participatiecijfers.
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Tabel 11.4
Aandeel in actieve sportweken voor sporten van de tien grootste sportbonden en fitness, 1979-
2007 (in procenten)a

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

fitness/aerobics – – – 9 12 13 16 20

zwemmen 22 21 20 20 20 18 17 14

zaal- en veldvoetbal 16 15 14 11 12 11 11 12

hardlopen (per 2007), joggen, trimmen 7 7 8 8 7 6 9 11

tennis 7 7 8 9 9 7 8 6

gymnastiek/turnen 12 11 10 8 6 6 5 5

paardrijden 3 4 2 2 3 3 3 3

volleybal 5 5 4 4 4 3 2 3

hockey 1 1 2 2 1 1 2 2

golf  – – – 1 1 1 1 2

atletiek 1 1 1 1 1 1 1 1

schaatsen 2 2 2 2 1 1 1 1

a Selectie van sporten. Alle sporten samen tellen op tot 100% per jaar.

Bron: SCP (AVO’79-’07) eigen bewerking

Ook voor lidmaatschapscijfers per tak van sport geldt dat het interessant is om, 
zoals gedaan is in tabel 11.2 voor het lid zijn van sportverenigingen in het algemeen, 
te bezien of het voor het lid worden uitmaakt of men een sport incidenteel dan wel 
frequent beoefent. Het per sport bepalen van het marktaandeel van verenigings-
lidmaatschappen levert in het avo-onderzoek echter soms een zeer klein aantal 
waarnemingen per sport op. Om die reden is ervoor gekozen om het marktaandeel 
per sport niet op een tijdslijn te plaatsen, maar om alleen gegevens te presenteren 
voor de gecombineerde jaren 2003 en 2007. Ook dan blijft het aantal responden-
ten bij een aantal sporten, met name de teamsporten, gering (onder de 400). Enige 
voorzichtigheid bij de interpretatie van deze gegevens is geboden. Tabel 11.5 laat 
van 26 sporten op drie verschillende manieren (alle sporters, wekelijkse en tweewe-
kelijkse sporters) zien in welke mate sporters lid zijn van een sportvereniging. Het 
onderscheid in frequentie van beoefening laat zien dat de berekeningsmethode een 
wezenlijk verschil maakt, met name tussen de eerste berekening (alle sporters inbe-
grepen) en de andere twee (frequente sporters). Voor vrijwel alle takken van sport 
geldt dat frequente sporters vaker lid zijn van een vereniging dan incidentele spor-
ters. Het verschil is te verklaren doordat men niet snel geneigd is lid te worden van 
een vereniging wanneer men een sport op jaarbasis slechts een enkele keer beoefent. 
Met name voor de sportbonden die een individuele tak van sport vertegenwoordigen 
ligt er een uitdaging om de beoefenaars bij een vereniging te laten aansluiten. Zwem-
verenigingen trekken bijvoorbeeld zelfs onder de meest frequente beoefenaars niet 
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meer dan 37% van de beoefenaars. De zwemverenigingen slagen er kennelijk niet in 
om deze grote groep beoefenaars aan zich te binden. Verenigingen voor team sporten 
slagen er wel goed in om een grote groep beoefenaars aan zich te binden, met dank 
uiteraard aan het feit dat men voor competitiedeelname lid moet zijn van een vereni-
ging die aangesloten is bij de overkoepelende sportbond.

Tabel 11.5
Marktaandeel van verenigingen per sport (gegevens 2003 en 2007 samengevoegd, in procenten)

alle sporters 
(minstens 1 keer 
in 12 maanden)

tweewekelijkse  
sporters (minstens 25 
weken in 12 maanden)

wekelijkse sporters 
(minstens 43 keer  
in 12 maanden) (n)

korfbal 81 99 100 185

handbal 67 93 96 143

hockey 78 96 95 351

softbal/honkbal 36 78 93 112

tennis 62 87 91 1672

badminton 24 83 90 905

voetbal 60 85 89 2516

zaalvoetbal 49 64 60 678

veldvoetbal 65 89 89 1838

volleybal 49 87 89 620

atletieka 59 79 89 156

vecht-/verdedigingssporten 75 89 88 388

golf 37 77 83 469

basketbal 26 66 81 316

tafeltennis 12 55 70 686

paardrijden 43 61 65 604

gymnastiek/turnen 59 63 62 817

zeilen/roeien/kanoën/surfen 12 52 61 1090

fitness/aerobics 56 60 61 2908

auto-/motorsport 17 28 43 229

zwemmen 11 31 37 5853

squash 14 23 20 451

schaatsen 9 53 20 1093

hardlopen/joggen/trimmen 10 17 18 2050

toerfietsen/wielrennen 5 9 10 3231

skeeleren/skaten 2 3 6 1409

wandelen 4 4 4 2307

a Vanuit het AVO-bestand kan er geen duidelijkheid gegeven worden over het verschil tussen hardlopen en atletiek. 
Mensen die hardlopen op de weg zullen over het algemeen hardlopen hebben aangekruist. Mensen die sporten 
op een atletiekbaan (hardlopen, verspringen, speerwerpen, enz.) zullen atletiek hebben aangekruist.

Bron: SCP (AVO’03-’07) eigen bewerking
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Conclusies

In dit hoofdstuk hebben we verschillende wijzen de revue laten passeren om het 
marktaandeel van de ‘georganiseerde sport’ te bepalen. Idealiter zou het markt-
aandeel van de georganiseerde sport bepaald worden door te kijken naar het aantal 
minuten dat er wordt gesport, georganiseerd of ongeorganiseerd. Een goed alter-
natief is om te kijken naar het aantal lidmaatschappen afgezet tegen het aantal 
frequente sporters. Dat geeft een meer accuraat beeld van het marktaandeel van de 
georganiseerde sport dan wanneer dat wordt gerelateerd aan de gehele bevolking of 
aan iedereen die minimaal één keer per jaar aan sport doet.

De analyses laten zien dat voor vrijwel alle sporten het verenigingslidmaat-
schap hoger ligt onder de frequente beoefenaren. Daarnaast blijkt dat ongeacht de 
berekenings wijze het marktaandeel van de georganiseerde sport afneemt, met name 
onder de volwassen bevolking van 20-49 jaar. Onder de jeugd blijft het marktaandeel 
wel op peil. De kloof tussen het percentage jongeren en volwassenen dat lid is van 
een sportvereniging wordt daarmee langzaam groter. Fitness wint in vrijwel alle 
leeftijdsgroepen.

Door per sport het aantal ‘actieve sportweken’ af te zetten tegen het totaal aantal 
actieve sportweken, ontstaat met name voor gelegenheidssporten een meer genu-
anceerd beeld van hun marktaandeel. Zwemmen is dan niet langer de meest beoe-
fende sport. Het is wel de sport die door de meeste mensen beoefend wordt, maar 
niet de sport die het vaakst beoefend wordt. Die eer is inmiddels voorbehouden aan 
de fitness. Onder frequente beoefenaars slagen teamsporten erin, door het bonds-
monopolie op de organisatie van de competitie, om een hoog marktaandeel te 
behouden. Individueel beoefenbare sporten zoals zwemmen hebben meer moeite 
om mensen aan zich te binden via een vereniging dan teamsporten, ook onder de 
frequente beoefenaren.
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Noten

1 Met ‘georganiseerde sport’ wordt in dit hoofdstuk de sportdeelname bedoeld in vereni-
gingsverband, meer nadrukkelijk sport als lid van een vereniging die is aangesloten bij 
een van de bonden die zijn aangesloten bij sportkoepel noc*nsf. Dat dit segment hier 
wordt aangeduid als ‘georganiseerde sport’ laat onverlet dat ook in andere segmenten 
van de sportmarkt gesport wordt in georganiseerd verband, bijvoorbeeld met vrienden of 
bij een fitnessketen. 

2 Overigens is het weglaten van fitnessbeoefenaars uit de calculatie van het marktaandeel 
van de georganiseerde sport niet van invloed op de trendcijfers zoals gepubliceerd in 
de paragraaf hiervoor. Deze zijn namelijk gebaseerd op een algemene vraag naar het 
lidmaatschap van sportverenigingen, ongeacht de sport die men beoefent. 

3 Dit is anders dan in de vorige paragraaf, waarin gevraagd is naar lidmaatschap van maat-
schappelijke verenigingen, waaronder een sportvereniging.

4 In de Rapportage sport 2008 is gebruikgemaakt van een algemene vraag in het onderzoek 
of men lid is van een sportvereniging, en niet van de vragen uit het ‘sportblok’ waarvan 
hier gebruik is gemaakt. Zie ook de andere noten.

5 Uit avo-gegevens blijkt dat voor de maximaal zeven sporten waarover extra vragen zijn 
gesteld, men van de meest beoefende sport het vaakst lid is, gevolgd door de naar fre-
quentie tweede sport, verder afnemend tot de eventueel zevende sport.
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12 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Koen Breedveld en Annet Tiessen-Raaphorst

Het begrip ‘sport’ is een sociaal construct, zo hebben we in de inleiding gesteld. Wat 
onder sport moet worden verstaan is niet eenduidig. Het antwoord van respondenten 
op de vraag: ‘doet u aan sport?’ is daarmee wellicht snel gegeven. De in deze publica-
tie uitgevoerde analyses maken echter duidelijk dat dit nog niet leidt tot antwoorden 
die zich altijd even goed met elkaar laten vergelijken (vgl. Van Bottenburg en Broër 
1996; Hoyng et al. 2004). Wat voor de een als sport geldt, vindt de ander een typisch 
geval van recreatie, spel, hobby of gewoon actief bezig zijn. Daarbij vergeet men snel 
activiteiten die een tijd geleden zijn ondernomen – typische seizoenssporten zoals 
schaatsen of zwemmen – of activiteiten aan de buitengrenzen van het sportbegrip, 
zoals een wekelijkse bridgeavond of een rondje skeeleren.

Voor bewegen geldt hetzelfde. Ook daar doen zich definitie- en herinneringspro-
blemen voor. Niet iedereen denkt bij bewegen direct aan de was ophangen of aan de 
kinderen dragen. Bewegen heeft wel het voordeel boven sportdeelname dat de mate 
waarin er wordt bewogen rechtstreeks met meetapparatuur kan worden vastgesteld, 
zonder dat hiervoor beroep hoeft te worden gedaan op het geheugen van de respon-
dent. Overigens zijn ook die metingen niet perfect en laten ruimte voor onzekerheid 
en verbetering (De Vries et al. 2009).

Omdat er geen formele registers bestaan waaruit het aantal of het aandeel spor-
ters kan worden afgeleid, zal de sportwereld moeten leven met een zekere mate van 
onzekerheid over de omvang en samenstelling van de markt die ze bedient. Deze 
publicatie is erop gericht oorzaken van die variaties zichtbaar te maken. In tien 
hoofdstukken is gerapporteerd over analyses van acht auteurs op zes verschillende 
databestanden, steeds met als centrale vraag: welke verschillen in opzet en analyse 
van een sportdeelnameonderzoek leiden tot verschillen in het aandeel mensen dat 
aan sport doet of daarvoor lid is van een sportvereniging. De onderzoeksmatige 
verschillen werden daarbij uiteengerafeld in steekproef- en veldwerkverschil-
len (hoe worden respondenten geworven en benaderd), vraagverschillen (welke 
vragen worden gesteld) en analyseverschillen (hoe worden analyses uitgevoerd en 
welke keuzen worden daarbij gemaakt). Doel van de analyses was niet het ultieme 
antwoord te geven op het aantal sporters dat Nederland telt. Wel werd beoogd om 
onderzoekers handreikingen te bieden bij het opzetten van en rapporteren over hun 
onderzoek en beleidsmakers bij het interpreteren van de betreffende uitkomsten.
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Effect van steekproef- en veldwerkverschillen

De analyses van Stoop en Van Ingen (hoofdstuk 2 en 3) leveren stof tot nadenken. 
Beide auteurs komen tot de conclusie dat sporters oververtegenwoordigd zijn in 
grote enquêtes. Deelnemen aan sport is een vorm van deelnemen aan het maatschap-
pelijk verkeer, zoals deelnemen aan enquêtes dat ook is. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat er een verband is tussen sportdeelname en de bereidheid om mee te 
werken aan een bevolkingsonderzoek. Wie geneigd is het ene te doen, zegt al rap ook 
ja tegen het andere. Gelukkig blijkt het uiteindelijke effect van die oververtegenwoor-
diging beperkt: het aandeel sporters wordt er met 3 procentpunten mee overschat 
(hoofdstuk 2).

Toch is de betekenis van die analyses groter dan op basis van dat geringe percen-
tage kan worden vermoed, en wel om twee redenen. Ten eerste bleek dat mensen met 
hogere inkomens en opleidingen in de meeste onderzoeken zijn oververtegenwoor-
digd. Dat zijn bijna altijd mensen die ook veel aan sport doen. Om ook lager opgelei-
den en mensen met lagere inkomens te bereiken moet veel worden geïnvesteerd in 
het onderzoek (meer contactpogingen, betere interviewers, hogere beloningen). De 
sportdeelname onder die groepen ligt doorgaans onder het landelijk gemiddelde. 
De paradoxale conclusie van die extra investering en van een stijging van het aandeel 
lager opgeleiden en mensen met lagere inkomens in het onderzoek is dan ook dat de 
gerapporteerde sportdeelname daalt. Investeren in een hoge, niet-selectieve respons, 
wordt dus ‘beloond’ met een lager sportdeelnamecijfer. Voor beleidsmakers is dat 
laatste niet altijd een vrolijke boodschap. Een gewiekste beleidsmaker zou kunnen 
opperen om minder te investeren in het onderzoek (bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van een goedkoop internetpanel). Hierdoor worden vooral de toch al spor-
tende mensen bereikt, wat tot hoge deelnamecijfers leidt en wekt daarmee de indruk 
dat het beleid succesvol was.

De tweede reden is dat de responspercentages van grote onderzoeken als het Aan-
vullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) en het Tijdsbestedingsonderzoek 
(tbo), waarin veel wordt geïnvesteerd, door de tijd heen aanzienlijk zijn gedaald. 
Voor andere enquêtes geldt dat ongetwijfeld niet minder. Niet ondenkbaar is dat 
de overgebleven respondenten vooral te vinden zijn onder de hogere inkomens en/
of opgeleiden, die – zoals eerder gesteld – meer aan sport doen. De overschatting 
van de sportdeelname in de afgelopen decennia zou daarmee allengs groter zijn 
geworden. Dit zou betekenen dat de daadwerkelijke groei in de sportdeelname de 
afgelopen decennia geringer is dan kan worden afgeleid uit de tot op heden verrichte 
en gepubliceerde analyses. Overigens betekent dit niet dat de gehele gerapporteerde 
groei van de sportdeelname sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw naar het rijk 
der fabelen zou moeten worden verwezen. Toen tussen 1991 en 1995 de respons in het 
avo substantieel verbeterde, bleef de sportdeelname op peil, en ook toen van 1995 
tot en met 2005 de responscijfers in het tbo verbeterden, bleef de sportdeelname 
volgens dat onderzoek stijgen. De geconstateerde relatie tussen sportdeelname en 
respons is en blijft echter reden om op dit punt extra waakzaam te zijn, en bij sub-
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stantiële veranderingen in de gerapporteerde sportdeelname de vraag te stellen of 
dit wellicht niet te wijten valt aan een duidelijk hogere of lagere (of meer selectieve) 
respons.

Onderzoek naar sportdeelname is gevoelig voor de wijze waarop dat uitgevoerd 
wordt. Analyse van de obin-data (Ongevallen en Bewegen in Nederland, hoofd-
stuk 4) laat zien dat een telefonische bevraging tot een fors lager aandeel sporters 
leidt dan een bevraging via het internet, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
toonblad (vgl. Van Bottenburg en Broër 1996; Rijpma 1999; Hoyng et al. 2004). Opval-
lend genoeg gaat deze toename in sportdeelname vergezeld van een afname van het 
bewegen. Klaarblijkelijk is het effect van een bevraging via internet of per telefoon 
voor sporten en voor bewegen tegengesteld. Bij de sportdeelname brengt het werken 
met internet (en een toonblad) met zich mee dat meer mensen aangeven aan sport 
te doen; bij het bewegen impliceert het wegvallen van een direct telefonisch contact 
met een interviewer dat minder mensen aangeven voldoende te bewegen (vermoede-
lijk omdat bij bevraging via het internet minder sociale druk wordt ervaren om aan 
een maatschappelijke norm te voldoen).

Wanneer twee verschillende respondentgroepen met elkaar vergeleken worden, 
doen zich situaties voor waarin de uitkomsten niet gemakkelijk zijn op te lossen. 
Zowel Van den Dool (hoofdstuk 7) als Kappelhof (hoofdstuk 3) rapporteert dat groe-
pen die onafhankelijk van elkaar op dezelfde wijze zijn samengesteld (‘getrokken’), 
toch op een aantal belangwekkende punten van elkaar verschillen. Klaarblijkelijk 
speelt de factor toeval hier een grotere rol dan onderzoekers voor wenselijk houden. 
Een deel van die problemen valt op te lossen door niet twee losse groepen ‘cross sec-
tioneel’ te vergelijken, maar door binnen dezelfde groep te kijken naar verschillen in 
de tijd. Ook die aanpak is echter niet gevrijwaard van problemen, zo laat de analyse 
van Kappelhof zien.

Effect van vraagverschillen

Geruststellend is dat enkele grote onderzoeken – als het avo en de Richtlijn Sport-
deelname Onderzoek (rso), tussen het avo’03 en het avo-nso’04 of tussen rso 2 
en rso 3 – geen heel grote verschillen te zien geven in het aandeel sporters. Het 
aandeel sporters ligt in de meeste onderzoeken tussen drie vijfde en driekwart van de 
bevolking. Wel geeft de rso een iets hoger sportdeelnameniveau te zien dan het avo 
(3 procentpunten indien geen ondergrens wordt gehanteerd, 8 procentpunten bij een 
ondergrens van eens per maand sporten). Overigens zakt het aandeel sporters in het 
algemeen vrij fors, zodra er aan de sportdeelname een ondergrens wordt gesteld. Een 
ondergrens van eens per maand doet het aandeel sporters zo’n 7 à 8 procentpunten 
zakken (zie hoofdstuk 7) en met een ondergrens van eens per week daalt het aandeel 
sportbeoefenaren met maar liefst 26 procentpunten, tot minder dan de helft van de 
Nederlanders (zie Kamphuis en Van den Dool 2008).

Uit vrijwel alle analyses komen vergelijkbare patronen naar voren. De sport-
deelname ligt onder mannen en vrouwen op ongeveer hetzelfde niveau, maar 
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ongeacht het onderzoek blijken ouderen en lager opgeleiden fors minder aan sport te 
doen dan jongeren en hoger opgeleiden – ook trouwens als in zogeheten multivariate 
analyses gecorrigeerd wordt voor (andere) achtergrondkenmerken (Breedveld 2006). 
Met name ouderen geven in de rso wat vaker aan dan in het avo aan sport te doen 
(zie hoofdstuk 6). Het aandeel verenigingssporters ligt in de meeste onderzoeken in 
dezelfde orde van grootte, namelijk rond de helft van de sporters en een derde van de 
bevolking.

Veranderingen in de meetmethode blijken vooral gevolgen te hebben voor de 
minst geïnstitutionaliseerde c.q. meer incidenteel beoefende vormen van sport. 
Deelname aan echte verenigingssporten, zoals voetbal en tennis, blijken minder te 
worden beïnvloed door specifieke onderzoeksmethoden dan minder geformaliseerde 
of seizoensgebonden sporten (zoals skiën of darten – zie hoofdstuk 4 en 6). Een 
ruime terugvraagperiode, doorvragen op meer sporten en een omvangrijk toonblad 
dragen aantoonbaar bij aan een rijker en completer beeld van de sportdeelname (Van 
Bottenburg 1999). Overigens blijkt ook dan dat een kleine aanpassing van de vragen-
lijst soms al tot behoorlijke veranderingen in de uitkomsten leidt. Het wegvallen van 
de woorden ‘wel of niet’ bij de vraag naar het deelnemen aan competities en trainin-
gen leidt er bijvoorbeeld toe dat meer mensen aangeven deel te nemen aan sportieve 
competities en trainingen (zie hoofdstuk 5). De aldus gerealiseerde vereenvoudiging 
van de vraagstelling stimuleerde het nadenken over de betreffende vraag en daarmee 
ook het aandeel beoefenaren. Meer in het algemeen is aangetoond dat vereenvou-
digingen in de vragenlijst een stimulans vormden voor respondenten om de vragen 
goed en volledig in te vullen (lagere item non-respons).

Het aandeel sporters wordt bij de gangbare vraagstellingen nog licht onderschat. 
Apart doorvragen naar danssport leidt er bijvoorbeeld toe dat het aandeel sporters 
met 4 procentpunten stijgt en doorvragen naar vakantiesport tot een stijging van 
minimaal 5 procentpunten (zie resp. hoofdstuk 8 en 9; zie ook Van Bottenburg 1999). 
Het niet-meetellen van denksporten in bijvoorbeeld het avo blijkt van weinig invloed 
op het aandeel sporters, vooral omdat de meeste denksporters ook actief zijn in de 
lichamelijke sport (zie hoofdstuk 6). Klaarblijkelijk ‘vangt’ de standaardvraagstel-
ling naar sport dergelijke activiteiten te weinig.

Effect van analyseverschillen

Hoeveel mensen aan sport doen blijkt daarna in belangrijke mate te worden beïn-
vloed door de inrichting van de analyses. Kijken we sec naar wat Nederlanders in één 
specifieke week aan sport doen, dan blijkt dat het legioen sporters uitdunt tot iets 
minder dan helft van de bevolking (zie hoofdstuk 10). Soortgelijke, maar tegenge-
stelde effecten doen zich ook voor bij het bewegen: als ook het huishoudelijk werk 
wordt meegeteld, leveren de (tot op het kwartier gespecificeerde) dagboekcijfers 
meer bewegers op dan de meer algemene, retrospectieve vraag in een vragenlijst (zie 
hoofdstuk 10).
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Ook het ‘marktaandeel’ van de verenigingssport is mede afhankelijk van de gebe-
zigde analysemethode. Gerekend over alle sporters, ook de incidentele sporters, 
bestrijkt dat aandeel rond de 50% met een licht neerwaartse tendens. Onder fre-
quente sporters ligt dat marktaandeel beduidend hoger (zie hoofdstuk 11). Wat niet 
verandert, is de afname van het marktaandeel van de verenigingssport. Die daling 
staat los van de wijze waarop de analyses worden uitgevoerd. Alternatieve berekenin-
gen van het marktaandeel van sporten laten verder zien dat zwemmen weliswaar de 
sport is die door de meeste mensen (wel eens) wordt beoefend, maar niet de sport is 
die het vaakst wordt beoefend. Die positie is inmiddels overgenomen door de fitness.

Conclusies

In deze publicatie hebben onderzoekers zich met behulp van een groot aantal 
gegevensbestanden gebogen over de vraag in welke mate verschillen in de opzet en 
analyse van sportdeelnameonderzoek en beweegonderzoek van invloed zijn op het 
gemeten aandeel (georganiseerde) sporters en bewegers. De uitkomsten van dat sta-
tistische werk zijn niet gemakkelijk in één zin samen te vatten. Ze leiden bovendien 
niet tot het absolute antwoord op de vraag hoeveel sporters Nederland nu telt. Dit 
was ook niet het doel van dit project. Wel is bijgedragen aan de kennisvorming rond 
deze ingewikkelde en weerbarstige materie. De veelheid aan databestanden, analy-
ses en variabelen heeft de lezer wellicht enigszins vertwijfeld gemaakt ofwel ‘on a 
higher level of confusion’ gebracht. Om toch enige klaarheid te brengen, vatten we 
de belangrijkste conclusies puntsgewijs samen. Op basis daarvan kunnen onderzoe-
kers en beleidsmakers hun toekomstige sportdeelnameonderzoeken verder inrichten 
en rekening houden met krachten en beperkingen van de gehanteerde methode.

Algemene conclusies:
– Om de sportdeelname te meten is bevolkingsonderzoek onontbeerlijk.
– Het feit dat sport een sociaal construct is, maakt dat de uitkomsten van dat onder-

zoek altijd een zekere mate van variabiliteit zullen hebben.
– Voor het vergelijkbaar maken van de uitkomsten van sportdeelnameonderzoek is 

het niet voldoende om alleen de vragenlijsten te harmoniseren, maar dienen ook 
het veldwerk en de analyses op vergelijkbare wijze te worden uitgevoerd.

Steekproeftrekking en veldwerk:
– In alle bevolkingsonderzoeken wordt de sportdeelname licht overschat (+3%), 

omdat sporters (veelal hoger opgeleid met maatschappelijke interesse en daar-
door eerder welwillend om aan enquêtes mee te werken) in die onderzoeken 
oververtegenwoordigd zijn.

– Aan de andere kant wordt het aandeel sporters doorgaans te laag ingeschat, 
omdat weinig rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld sporten tijdens vakan-
ties (+3 à 5%) of activiteiten zoals dansen (+4%).
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Vraagverschillen:
– Kleine aanpassingen (binnen zowel avo als rso) leiden doorgaans in beperkte 

mate tot andere uitkomsten, maar kunnen onverwacht ook grote effecten hebben.
– De rso geeft een iets hoger aandeel sporters te zien dan de avo-vraagstelling 

(+3%), vooral onder ouderen (+7%).
– Het gebruik van een toonblad leidt ertoe dat 12 procentpunten meer mensen 

aangeven aan sport te doen (meer incidentele sporters en incidenteel beoefende 
sporten).

– Vereenvoudigingen in de vraagteksten leiden tot antwoorden van een betere 
 kwaliteit.

– Het doorvragen op minimaal drie sporten geeft een substantieel rijker en volledi-
ger beeld van het gamma aan sporten dat mensen beoefenen dan doorvragen op 
één sport.

Analyseverschillen:
– Het marktaandeel van de georganiseerde sport is mede afhankelijk van de 

gevolgde berekeningswijze, is duidelijk groter onder de groep regelmatige spor-
ters, maar daalt in de tijd ongeacht de gebruikte berekeningsmethode.

Aanbevelingen

Duidelijk is dat het formuleren van een Richtlijn Sportdeelname Onderzoek nog 
geen garantie biedt dat uitkomsten uit sportdeelnameonderzoeken echt goed 
vergelijkbaar zijn (vgl. Hoyng et al. 2004). Enerzijds, omdat uitvoerende onderzoeks-
organisaties zichzelf vrijheden permitteren in de toepassing van de rso (zie Van 
den Dool et al. 2009). Anderzijds, omdat de verschillen in uitkomsten veroorzaakt 
worden door processen die voorafgaan aan of volgen op het invullen van de vragen-
lijst zelf (zoals de steekproeftrekking, de opzet van het veldwerk en van de analyses).

Het centraal verzamelen van door verschillende instanties en organisaties opgezet 
en uitgevoerd onderzoek (vgl. Van Bottenburg en Smit 2000) biedt daarin enig soe-
laas. De verzamelde gegevens kunnen dan waar nodig opnieuw worden geanalyseerd 
en er kunnen correcties worden toegepast voor verschillen in onderzoeksopzet. Der-
gelijke heranalyses blijken in de praktijk echter bewerkelijk en leiden er bovendien 
toe dat er meerdere cijfers in omloop komen (zie Van den Dool et al. 2009).

Voor een werkelijk informatieve vergelijking tussen verschillende sportdeelname-
onderzoeken (benchmarking) verdient het aanbeveling om partijen te verleiden hun 
onderzoek uit te besteden aan één overkoepelende uitvoerende organisatie, dan wel 
het lokale onderzoek te laten aansluiten bij één groter nationaal onderzoek. Alleen 
dan wordt het mogelijk uitkomsten uit onderzoeken zinvoller en zonder al te veel 
aanvullende analyses en kanttekeningen met elkaar te vergelijken.

Tot het zover is, is het vooral van belang om te streven naar zoveel mogelijk con-
sistentie in alle fasen van het onderzoeksproces. Communicatie en informatie-uit-
wisseling tussen onderzoekers onderling en tussen onderzoekers en  beleidsmakers 
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zijn daarin van groot belang. Maatregelen die hieraan bijdragen zijn het nieuw leven 
blazen van het al bestaande rso-overleg, het uitzetten van proefonderzoeken en 
het verzamelen van zoveel mogelijk uitkomsten in een centrale kennisbank, en het 
zo breed mogelijk verspreiden van onderzoeksuitkomsten via wetenschappelijke 
publicaties, publicaties in vaktijdschriften, factsheets, nieuwsbrieven, e-platforms, 
het organiseren van expertmeetings en workshops en de inrichting van een centrale 
‘sportdeelname vraagbaak’ (vgl. Hoyng et al. 2004).

Eenmaal opgebouwde tijdreeksen dienen daarbij te worden gekoesterd, zodat in 
ieder geval de trends in de sportdeelname duurzaam kunnen worden gemonitord. 
Dat zich daarbij verschillen voordoen tussen de diverse onderzoeken is minder 
problematisch dan het lijkt, zo lang te verklaren valt waar die verschillen vandaan 
komen.
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Bijlage A Overzicht gebruikte databestanden

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo)
Gebruikt in de hoofdstukken 2, 6 en 11

Sinds 1979 laat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het vierjaarlijkse avo 
verrichten. Dit onderzoek bestaat uit één mondeling interview per huishouden, 
gehouden met het hoofd of de partner van het hoofd, en een uitgebreide schriftelijke 
vragenlijst voor ieder lid van het huishouden van 6 jaar of ouder (ouders mochten 
voor kinderen invullen). De schriftelijke vragenlijst wordt achtergelaten, zodat 
iedereen deze op een door hem of haar gewenst tijdstip kan invullen. In 2007 namen 
6824 huishoudens (69% respons) deel aan het onderzoek, resulterend in een bestand 
van 13.410 respondenten (personen).

Iedere vier jaar beantwoorden de respondenten vragen over hun sportdeelname, 
het bezoeken van sportwedstrijden en het volgen van sport via de media. Daarnaast 
worden vragen gesteld over een breed scala aan onderwerpen, van de mate waarin 
zich in het dagelijks leven belemmerd voelt door allerhande beperkingen tot het 
bezoek aan musea en recreatiegebieden. De wijze van bevraging is al die tijd prak-
tisch ongewijzigd gebleven, waardoor unieke mogelijkheden zijn geschapen om 
trends in de tijd te schetsen. Het avo maakt het door zijn omvang mogelijk gedetail-
leerde uitspraken te doen over veel verschillende aspecten van sportdeelname in 
Nederland.

Zie voor meer informatie over het avo: www.scp.nl → onderzoek → bronnen → avo.

Nationaal Sport Onderzoek (avo-nso’05)
Gebruikt in de hoofdstukken 6 en 9

In 2005 is in vervolg op het avo’03 een deelonderzoek uitgevoerd op het gebied van 
sport. Dit Nationaal sportonderzoek (nso) van het scp en het W.J.H. Mulier Instituut 
biedt een aanvulling op de sportvragen in het avo. In het nso is via een schriftelijke 
vragenlijst informatie verzameld over het (niet) sporten en de drijfveren daarachter. 
Het biedt tevens de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in specifieke aspecten van 
sport, zoals sportuitrusting, sport tijdens vakanties, lichamelijke opvoeding en 
mediasport. In tegenstelling tot het reguliere avo is in het nso voor het meten van 
sportdeelname gebruikgemaakt van de methode van de Richtlijn Sportdeelname 
Onderzoek (rso), versie 3.

Het steekproefkader bestond uit 5133 respondenten van het avo’03 van 15 jaar of 
ouder die geen bezwaar hadden tegen vervolgonderzoek. 2262 respondenten hebben 
uiteindelijk de vragenlijst ingevuld (respons 44%). Doordat deze respondenten zowel 
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het avo’03 als het avo-nso’05 hebben ingevuld kan hun sportdeelname volgens 
twee methoden individueel vergeleken worden.

Zie voor meer informatie over het avo: www.scp.nl → onderzoek → bronnen → avo 
→ nso.

avo-experiment
Gebruikt in hoofdstuk 5

Om de continuïteit van het avo te waarborgen is door het scp een experiment uit-
gevoerd dat als doel had het bestaan van een mogelijke trendbreuk te meten tussen 
avo’99 en avo’03 als gevolg van een veranderde vraagstelling. Het experiment 
bestond uit het testen van twee versies van de schriftelijke vragenlijst van het avo bij 
verschillende groepen respondenten: de oude – een kopie van de vragenlijst van het 
avo’99 – en de nieuwe – uiteindelijk als avo’03 het veld ingegaan. Voor het experi-
ment is de getrokken steekproef random verdeeld over drie condities:
1 op afnamemoment 1 (T1) de oude versie en tweeënhalve maand later (T2) de 

nieuwe versie (groep on);
2 op T1 de nieuwe versie en op T2 de oude versie (groep no);
3 op T1 en T2 de nieuwe vragenlijst (groep nn).

Voor dit experiment is een access panel van GfK Panelservices Benelux gebruikt, een 
groep respondenten die heeft ingestemd regelmatig mee te doen aan onderzoek. 
De brutosteekproef getrokken uit het access panel bestond uit 1500 huishoudens. Na 
twee afnamemomenten hadden 948 huishoudens de vragenlijsten goed ingevuld. 
Uiteindelijk waren er 2070 bruikbare respondenten die op beide tijdstippen een 
vragen lijst hadden ingevuld (respons 64%).

Tijdsbestedingsonderzoek (tbo)
Gebruikt in de hoofdstukken 3 en 10

Het tbo van het scp en partners is een vijf jaarlijks onderzoek naar de wijze waarop 
burgers hun tijd besteden. De eerste dataverzameling is gedaan in 1975. Het tbo 
bestaat uit drie elementen: een basisvragenlijst, een dagboek en een slotvragenlijst. 
In de basis- en de slotvragenlijst worden algemene vragen gesteld over de respondent 
en diens leefsituatie, alsmede over enige minder frequent voorkomende bezigheden. 
De inhoud van de vragenlijst is door de tijd heen aan de actualiteit aangepast.

Het hart van het tbo wordt gevormd door het dagboekje dat respondenten gedu-
rende een week bijhouden (te beginnen op zondag 00 uur en eindigend zaterdag om 
24 uur). In het dagboekje noteren respondenten (voor ieder tijdvak van 15 minuten):
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– wat ze doen;
– of ze daarnaast gebruikmaken van diverse media (televisie, pc, radio/cd spelers, 

lezen van kranten, tijdschriften of boeken);
– waar ze zich bevinden (thuis, elders binnen de woonplaats, buiten de woonplaats).

Om te noteren wat ze doen, maken respondenten gebruik van een lijst met drie-
cijferige nummers. Deze nummerlijst is door de tijd heen licht aangepast, maar is in 
essentie onveranderd gebleven.

Het voordeel van het laten bijhouden van dagboekjes is dat een zo waarheids-
getrouw mogelijk beeld wordt verkregen waaraan mensen hun tijd besteden. Zeker 
bij zaken die veelal onopgemerkt blijven, zoals tijd besteed aan het huishouden, aan 
sociale contacten, lezen, vrijwilligerswerk of aan eten en slapen, is dat van groot 
belang. Het laten bijhouden van dagboekjes is echter ook onontbeerlijk om antwoord 
te krijgen op vragen als: wanneer wordt er nu het meeste gewerkt, of hoe bijzonder is 
de zondag nog. Tijdsbestedingsonderzoek verschaft daarmee een uniek en waarde-
vol inzicht in de wijze waarop Nederlanders hun tijd indelen en besteden.

Aan de 2005-editie van het tbo deden 2204 mensen van 12 jaar en ouder mee 
( respons 37%). Zij beantwoordden in de vragenlijst vooraf vragen over onder andere 
de sportdeelname en in de vragenlijst achteraf onder andere over hun beweeg-
patroon, en noteerden in een dagboekje wat ze in een volle week aan activiteiten 
ondernamen (waaronder sport en bewegen).

Zie voor meer informatie over het tbo: www.tijdsbesteding.nl of www.scp.nl → 
onderzoek → bronnen → tbo

Ongevallen en Bewegen in Nederland (obin)
Gebruikt in hoofdstuk 4

Ongevallen en Bewegen in Nederland (obin), voorheen Ongevallen in Nederland, is 
een continu uitgevoerde enquête naar letsels door ongevallen en blessures, sport-
participatie en bewegen in Nederland. Gevraagd wordt naar letsel ontstaan in het 
verkeer, tijdens het werk, tijdens sporten en bij activiteiten in de privésfeer. Verder 
worden vragen gesteld over de sportparticipatie (de kwaliteit en kwantiteit van de 
deelname aan georganiseerde en ongeorganiseerde sport) en over de hoeveelheid 
lichaamsbeweging en het bewegingspatroon van de Nederlandse bevolking. De 
opdrachtgever voor het onderzoek is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (vws). Een technische commissie bestaande uit Consument en Veilig-
heid, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid swov, Universitair 
Centrum Sportgeneeskunde, locatie umc Utrecht, tno Kwaliteit van Leven en het 
W.J.H. Mulier Instituut (laatste sinds 2008) houdt toezicht op de uitvoer van het 
onderzoek.

De gegevensverzameling van obin is in januari 2000 gestart als vervolg op de 
eerdere onderzoeken naar Ongevallen in Nederland die in 1992/1993 en 1997/1998 
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werden uitgevoerd. obin levert gegevens over het aantal slachtoffers waarbij letsel 
ontstaat (incidentie) en over het aantal slachtoffers dat hinder heeft van letsel door 
ongevallen die eerder plaatsvonden (prevalentie). Het geeft onder andere inzicht in 
het ontstaan van het letsel, de aard ervan en de noodzakelijke medische behandeling.

Vanaf 2000 werd het obin-onderzoek telefonisch uitgevoerd (cati). Respon-
denten voor het onderzoek werden geworven door willekeurig personen te trekken 
uit een van de bevolkingsbestanden (Random Digit Dialing – rdd). Vanaf 2006 is 
een afwijkende methode toegepast, namelijk een ‘mixed mode’ onderzoek. Behalve 
telefonisch is nu ook een deel van de respondenten van 15-64 jaar gevraagd om 
de vragenlijst via het internet (online) in te vullen. In beide gevallen werd daarbij 
gebruikgemaakt van een panel van mensen die eerder aan onderzoek van het uit-
voerende veldwerkbureau deelnamen, het rdd-systeem is daardoor sinds 2006 niet 
langer toepasbaar.

Zie voor meer informatie over het obin: www.veiligheid.nl → onderzoek → bronnen 
→ Ongevallen en Bewegen in Nederland

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (rso) en dansonderzoek (rso-dans’06)
Gebruikt in de hoofdstukken 7 en 8

In 2000 is op initiatief van het Mulier Instituut de Richtlijn Sportdeelname Onder-
zoek ofwel rso ontwikkeld om sportparticipatie op eenduidige wijze te meten. 
De vragenlijst is tot stand gekomen na consultatie van betrokkenen in het veld, te 
weten het ministerie van vws, het scp, noc*nsf en een aantal gemeenten. De rso-
vragenlijst staat ter beschikking van instellingen die onderzoek willen doen naar 
sportparticipatie, voornamelijk op lokaal niveau. De wijze waarop het veldwerk voor 
het onderzoek moet worden uitgevoerd is niet voorgeschreven, de rso is vooral een 
richtlijn voor het opstellen van de vragenlijst. Op dit moment is er een telefonische 
en een schriftelijke versie. De laatste versie wordt ook voor bevraging via internet 
toegepast. Veel gemeenten nemen de rso-vragen op in een omnibusonderzoek, een 
onderzoek met meerdere onderwerpen.

Als vervolg op de vragenlijstversie uit 2000 is in 2002 een tweede, herziene versie 
van de rso-vragenlijst gepubliceerd, en in 2005 een derde. Belangrijk onderdeel van 
de rso is het toonblad met 44 sporten, waarop mensen kunnen aankruisen of ze die 
de afgelopen twaalf maanden beoefend hebben. Vervolgens wordt aan de mensen die 
een of meerdere sporten hebben aangekruist gevraagd meer achtergrondinformatie 
te geven over hun sportbeoefening: frequentie, verband, deelnamevorm en accom-
modatie. De slotvraag gaat in op de vraag in welke mate men zich als sporter ziet.

In 2005 is door het scp de rso-2 en de rso-3 afgenomen via respondenten uit het 
Centerdata-panel. Op dat moment bestond het uit 3073 huishoudens (respons 90%). 
De respondenten zijn random toegewezen om één van beide versies in te vullen.

Centerdata is een stichting die gespecialiseerd is in gegevensverzameling. 
De gegevens worden verzameld voor wetenschappelijke en maatschappelijke 
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 opdrachtgevers. Verder vindt fundamenteel onderzoek plaats op het gebied van 
gegevensverzameling, waarbij de aandacht zich met name richt op technologisch 
vernieuwende methoden.

Om te achterhalen in welke mate mensen hun dansactiviteiten als sportactivitei-
ten benoemen, en wat daarvan het effect is op cijfers over sportdeelname, heeft het 
scp een onderzoek opgezet naar het dansgedrag van de Nederlanders. In dit onder-
zoek zijn respondenten van 12 jaar en ouder bevraagd naar de frequentie van dansen, 
de situatie waarin ze dansen en met wie ze dansen. Ook is gevraagd naar de frequen-
tie van bewegen in het algemeen, geoperationaliseerd in de vragen voor het voldoen 
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (nngb) en de fitnorm. rso’05 en rso-
dans’06 zijn bij dezelfde populatie afgenomen (1957 respondenten van 12 jaar en 
ouder (respons van 64%)) van het Centerdata-panel. Hierdoor zijn de databestanden 
van beide onderzoeken te koppelen. Voor beide onderzoeken heeft de dataverzame-
ling via internetvragenlijsten plaatsgevonden.

Voor meer informatie over de rso: www.mulierinstituut.nl/monitoring/rso
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2008/18 Values on a grey scale. Elderly Policy Monitor 2008 (2008). Crétien van Campen (red.). 
isbn 978-90-377-392-4

2008/19 Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (2008). 
Lotte  Vermeij (scp) en Gerald Mollenhorst (uu). isbn 978-90-377-0367-2

2008/20 Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken 
(2008). Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, Willem-Jan Spreeuwers. 
isbn 978-90-377-0366-5

2008/21 Portretten van Mantelzorgers (2008). Sjoerd Kooiker en Alice de Boer. 
isbn  978-90-377-0347-4

2008/22 De staat van de publieke dienst. Het oordeel van de burger over de kwaliteit van 
overheids diensten (2008). Evert Pommer, Hetty van Kempen en Evelien Eggink. 
isbn  978-90-3770370-2

2008/23 Maten voor gemeenten 2008 (2008). Bob Kuhry, Jedid-Jah Jonker, Frans Knol, 
Ab van der Torre, m.m.v. Bureau Zenc. isbn 978-90-377-0396-2

2008/24 Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken (2008). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn, 
Saskia Keuzenkamp, Ans Merens, Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0397-9

2008/25 Rapportage Sport 2008 (2008). Koen Breedveld, Carlijn Kamphuis, 
Annet  Tiessen-Raaphorst. isbn 978-90-377-0361-0

2008/26 Betrekkelijke betrokkenheid; Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
Paul Schnabel, Rob Bijl, Joep de Hart. isbn 978-90-377-0368-9

scp-publicaties 2009
2009/1 Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (2009). Willemijn Lamet en 

Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0402-0
2009/2 Emancipatiemonitor 2008 (2009). Ans Merens en Brigitte Hermans (red.). 

isbn  978-90-377-0406-8
2009/3 Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse 

allochtonen in Nederland (2009). Jeanet Kullberg, Miranda Vervoort en Jaco Dagevos. 
isbn 978-90-377-0401-3

2009/4 De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2009 (2009). John Stevens, 
Evert Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita Sadiraj, 
Rob  Gilsing, Saskia Keuzenkamp. isbn 978-90-377-0355-9

2009/5 Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (2009). 
Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou en Joost Timmermans (red.). 
isbn  978-90-377-0408-2

2009/6 At a glance. Summaries of 16 scp research projects in 2008. isbn 978-90-377-0413-6
2009/7 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (2009). Paul Dekker en 

Joep de Hart. isbn 978-90-377-0348-1
2009/8 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en media-

gebruik (2009). Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans. 
isbn 978-90-377-0400-6

2009/9 Making up the Gap. Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer. isbn 
978-90-377-0433-4
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2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
  isbn 978-90-377-0340-5
2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
  isbn 978-90-377-0218-7
2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. 

isbn 978-90-377-0436-5
2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009). 

Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eef je Steenvoorden.
  isbn 978-90-377-0404-4
2009/14 De sociale staat van Nederland 2009 (2009).  Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer,
  Evert Pommer, Peggy Schyns. isbn 978-90-377-0434-1
2009/15 Deeltijd (g)een probleem. Mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine 

 deeltijdbaan te vergroten (2009). Saskia Keuzenkamp (red.), Carlien Hillebrink,
  Wil Portegijs, Babette Pouwels. isbn 978-90-377-0448-8
2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans,
  Michiel Ras, Alice de Boer. isbn 978-90-377-0435-8
2009/17 Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario’s
  2005-2030 (2009). Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker,
  Klarita Sadiraj. isbn 978-90-377-0422-8
2009/18 Jaarrapport integratie 2009 (2009). Mérove Gijsberts (red.), Jaco Dagevos (red.)  et al.
  isbn 978-90-377-0446-4
2009/20 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2009). 

B. Kuhry en J.J.J. Jonker. isbn 978-90-377-0452-5

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers.

isbn 978-90-377-0382-5
  Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 

Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2
  Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare 

bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
  isbn 978-90-377-0388-7
  De ongrijpbare nonrespondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0359 7.
  Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte 
Wennekers. isbn 978-90-377-0381-8
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  Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
en het belang van integratiefactoren (2008). Jaco Dagevos en Hans Dagevos. 

  isbn 978-90-377-0394-8 
  Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op 

het maatschappelijk middenveld (2008). Esther van den Berg en Joep de Hart.
  isbn 978-90-377-0391-7
  Dubbele nationaliteit en integratie (2008). Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0398-6
  Werk en tevredenheid onder chronisch zieken met een langdurig lichamelijke beperking (2008). 

Mieke Cardol, Mieke Emmen en Mieke Rijken (Nivel), met medewerking van 
 Cretien van Campen (scp). isbn 978-90-377-0409-9

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 1 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0384-9

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 2 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0393-1

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 3 (2008). Paul Dekker, 
Tom van der Meer en Eef je Steenvoorden. isbn 978-90-377-0410-5

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). 
Eef je  Steenvoorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4 

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). 
Tom van der Meer, Paul Dekker en Eef je Steenvoorden. isbn  978-90-377-0418-1

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 3 (2009). 
Eef je  Steenvoorden, Tom van der Meer en Paul Dekker. isbn 978-90-377-0447-1

  Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 
(2008). Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 978-90-377-0390-0

  Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een 
lichamelijke beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. 
isbn 978-90-377-0399-3

  m/v. scp-nieuwjaarsuitgave 2009 (2009). isbn 978-90-377-0411-2
  Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 (2009). Evert Pommer, 

Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn 978-90-377-0415-0
  tbo/eu en tbo/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009). 

Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop,
  Patty Adelaar, Jos de Haan. isbn 978-90-377-0423-5
  Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme 

 kinderen (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0416-7
  Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms,
  Jedid-Jah Jonker, Ab van der Torre. isbn 978-90-377-0403-7
  Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud 

(2009). Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, 
Sanne Lamers. isbn 978-90-377-407-5

  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers, Wendy Smits, 
Jeroen Boelhouwer, Harry Bierings. isbn 978-90-377-0427-3

  Profielen van vragers naar awbz-ggz (2009). Cretien van Campen. 
  isbn 978-90-377-0444-0
  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers (scp), Wendy Smits 

(cbs), Jeroen Boelhouwer (scp) en Harry Bierings (cbs). isbn 978-90-377-0427-3
  Sociale samenhang in de wijk. NSV actualiteitencollege 2008 (2009). Maurice Gesthuizen en 

Vic Veldheer (red.). isbn 978-90-377-0445-7
  Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (2009).
  Paul Dekker (red.).  isbn 978-90-377-0419-8
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  VeVeRa-III. Ramingen verpleging en verzorging 2005-2030 modelbeschrijving 
(2009).  Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde Woittiez. 
isbn  978-90-377-0356-6

  Sporten gemeten. Methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname (2009). Koen 
Breedveld, Annet Tiessen-Raaphorst. isbn 978-90-377-0358-0


