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Gezondheidpromotie voor jongeren 

 

3 belangrijke levensdomeinen 

 

• Familie 

 

• School 

 

• Vrije tijd 



Jongeren en vrije tijd  sport! 

Lidmaatschap sportclub 



Gezondheids-
promotie 

 VIA  
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Sport, setting voor gezondheidspromotie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hele sportclub afstemmen op gezondheid 

Sportclub 

Clubbeleid Sportomgeving 

Leden 

Optimaliseer 



 

Sportclubs hebben heel wat potentieel  

als partner in gezondheidspromotie 

 

Maar… 

 

Zijn sportclubs bereid, klaar en in staat  

om die uitdaging aan te gaan? 



Gezondheids-
promotie 

 VOOR  

sportclubs? 

Prestatie 
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Sociale 
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… 



De stem van de sportclub: 3 studies 

2011 
• N = 154 

• Stand van 
zaken 

• Voor & tegen 

2012 
• N = 156 

• Stand van 
zaken 

• Voorspelling 

2015 
• N = 476 

• Stand van 
zaken 

• Evolutie 
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Beleid 
Bij alle beslissingen in de club wordt 

rekening gehouden met gezondheid en 
welzijn 

Ideologie De sportclub promoot de fair-play ideologie 

Praktijk 
De sportclub biedt de eigen mensen 

opleiding rond gezondheidsthema’s aan of 
laat deze elders volgen 

Omgeving 
De sportclub voorziet in een sportomgeving 

die vrij is van alcohol en bedwelmende 
middelen tijdens jeugdactiviteiten 



Sportclubs & gezondheidspromotie 
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•Betere prestaties 

•Imago van de club 

•Bijdragen tot gezondheid 

•Maatschappelijke rol 

Motieven 

•Geen prioriteit 

•Bestuur 

•Leden 

Gebrek aan 
interne steun 

•Overheid 

•Federatie 

Gebrek aan 
externe steun 

•Expertise 

•Tijd 

•Geld 

Gebrek aan 
middelen 



Motieven & barrières 



Conclusies 

 

• Bereid te werken rond gezondheidspromotie 

 

• Positieve evolutie, maar nog stappen te zetten, zeker op 

vlak van beleid en praktijk 

 

• Er is nood aan ondersteuning om die nieuwe uitdaging tot 

een goed einde te kunnen brengen 



Hoe een sportclub ondersteunen? 

• Meerwaarde duidelijk maken 

o Clubs die meerwaarde inzien, doen meer rond 

gezondheidspromotie 

 

• Aanmaak beleidsplan aanmoedigen 

o Clubs met een beleidsplan (waarin ook gezondheid en 

gezondheidspromotie aan bod komt) doen het beter 

 

• Barrières wegnemen 

o Een gebrek aan middelen vormt een drempel die 

verlaagd kan worden 



Top 5 van barrières 

Geen prioriteit (33%) 

Gebrek aan expertise (18%) 

Gebrek aan tijd (16%) 

Onvoldoende steun overheid (12%) 

Gebrek aan geld (7%) 



Hoe een sportclub ondersteunen? 

• Gezondheidspromotie op de agenda plaatsen & houden 

 

• Honoreren van inspanningen van clubs 

o Opnemen als criterium voor subsidie 

o Kwaliteitslabel 

o … 

 

• Direct bruikbaar materiaal aanleveren, zodat clubs niet 

alles zelf moeten uitzoeken en aanmaken 

o Voorbeeld beleidsplan 

o Powerpoints, posters, flyers… 

o … 



 

Vanuit een goede samenwerking binnen de 

sportsector (clubs, sportdienst, federatie…) en met 

externen (dienst gezondheid en welzijn, VIGEZ, 

mutualiteiten….) kan er een win-win situatie 

gecreëerd worden, waarbij aandacht voor 

gezondheid(spromotie) de core business van de 

club versterkt 



Bedankt! 

Meer weten 

www.gezondesportclub.be 

Jeroen.Meganck@kuleuven.be 


