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Doel van het programma is het sportonderzoek naar  
een hoger plan tillen door hoogwaardige en duurzame  
kennis op te bouwen voor beleid en praktijk. 
  
Er wordt onderzoek gedaan binnen drie inhoudelijke pijlers: 
– Presteren: optimaliseren van (top)sportprestaties  
 en  bevorderen van innovaties 
– Meedoen: sportparticipatie en de betekenis daarvan  
 voor de samenleving 
– Vitaal: bevorderen van vitaliteit en gezondheid door    
 sportief bewegen

Een greep uit de projecten

De kracht van kracht
Extreem overgewicht zorgt voor een 
grotere kans op ziektes zoals diabetes en 
hart- en vaatziekten en voor allerlei 
psychologische klachten. Wanneer niets 
gedaan wordt tijdens de jeugd, wordt dit 
alleen maar erger. Op dit moment zijn er 
veel beweegprogramma’s die proberen 
obesitas te bestrijden, maar tot nu toe is er 
geen enkel daarvan op lange termijn 
effectief. Een nieuw, innovatief programma 
is nodig.
Doel project: een kracht en motivatie 
beweegprogramma ontwikkelen voor 
jongeren met overgewicht

Verbinding zorg, sport en bewegen
Het gezondheidsbeleid van de overheid 
richt zich op het versterken van zorg, sport 
& bewegen in de buurt. Het doel is 
‘ontzorgen’ door gezondheidsproblemen 
aan te pakken in de eigen omgeving. 
Doel project: uitzoeken of buurtbewoners 
met behulp van buurtsportcoaches 
daadwerkelijk gaan en blijven bewegen in 
de eigen buurt en of ze daardoor gezonder 
worden

Real-time feedback voor een  
betere schaatsprestatie
Om aan te wereldtop te komen of te  
blijven, moet men zijn of haar technische 
vaardigheden kunnen aanpassen aan 
veranderende externe omstandigheden 
zoals verlaagde luchtweerstand op een 
hoogland baan, of aan interne omstandig-
heden zoals sterkere benen na een zomer 
hard trainen. Daarvoor is informatie nodig 
over de juiste techniek en over of die ook 
wordt toegepast. Winnen of verliezen  
op topniveau is een kwestie van milli-
seconden: elke slag moet dus raak zijn! 
Doel project: verbeteren van de individuele 
schaatstechniek met real-time feedback 
over de afzet tijdens het schaatsen

Snel en blessurevrij leren werpen  
in honkbal
Omdat de kwaliteit van de pitcher van 
cruciaal belang is voor de performance van 
het hele team is het doel van dit project 
jonge pitchers fysiek en technisch zodanig 
te begeleiden dat de top vergelijkbare 
werpsnelheden als die van Amerikaanse 
leeftijdsgenoten gaat halen. Daartoe 
moeten ze sterk genoeg worden, de juiste 
techniek aanleren en blessurevrij blijven, 
wat weer de juiste techniek vereist. 
Doel project: onderzoeken en ontwikkelen 
van nieuwe technieken om de werpsnelheid 
te verhogen en blessure te voorkomen.

Pijler Presteren

Lid van de club: georganiseerd sporten 
en veranderende verbondenheid
Waar een deel van de sportverenigingen 
erin slaagt om een groeiend aantal mensen 
aan zich te binden, worstelt een ander  
deel met toenemende ledenverloop, een 
vergrijzend kader en een afnemende 
ledeninzet. Is er sprake van veranderende 
betekenissen die mensen toekennen aan 
lidmaatschap en lidmaatschaporgani-
saties? Moet de sportbond zelf een 
rechtstreekse relatie met sporters aangaan 
door individueel lidmaatschap aan te 
bieden? Dit onderzoek zal nieuwe inzichten 
opleveren over burgerschap, lidmaatschap 
en ledenorganisaties in Nederland.
Doel project: Nederlandse sportbonden 
helpen om succesvol te anticiperen en te 
reageren op de veranderende betekenis  
van clublidmaatschap voor sporters.

De betekenis van sport voor het leven 
van chronisch zieken
Chronisch ziek-zijn betekent vaak een 
inbreuk op iemands leven en identiteit. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat 
sport/bewegen goed is tijdens herstel, 
maar niet voor alle patiënten heeft sport 
een positieve betekenis en ook voor 
sportliefhebbers kunnen mogelijkheden en 
betekenis veranderen na ziekte. 
Doel project: chronisch zieken beter 
adviseren over sporten. De onderzoekers 
richten zich op mensen met diabetes, 
depressie, borstkanker en HIV/aids

 

Pijler Meedoen

Pijler Vitaal



Het programma wordt uitgevoerd door STW, NWO  
Geestes weten schappen en ZonMw, in opdracht van het  
ministerie van VWS en NOC*NSF en in samenwerking met SIA. 
 
Meer weten over deze of andere projecten? Ga naar  
www.sportonderzoek.com 
 
Op de website vindt u informatie over: 
– het programma en de drie pijlers 
– bijeenkomsten die relevant zijn voor beleid, onderzoek  
 en praktijk 
– de samenwerkingspartners 
– en nieuwsberichten van de pijlers en projecten


