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De rol van sportclubs in het promoten van 
de gezondheid van Vlaamse jongeren 

Jeroen Meganck is verbonden aan de ‘Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & 

Gezondheid’ van de KU Leuven. Hij doctoreerde rond sportclubs en 

gezondheidspromotie. Voor clubleiders die weer een nieuw eisenpakket op zich af zien 

komen, heeft hij een geruststellende boodschap: “Sportclubs moeten sportclubs blijven. 

Je moet hen niet voor de kar van de gezondheidspromotie proberen spannen, maar 

gaan voor de win-win-situatie.” Zijn boodschap is dat clubs met beperkte inspanningen 

heel wat kunnen winnen door hun leden te stimuleren om gezond te leven. 

 

Er zijn drie domeinen waar gezondheid bij jongeren kan 
worden gepromoot: het gezin, het onderwijs, en de vrije 
tijd. We verwachten van ouders dat ze hun kind gezond 
leren eten en het bepaalde waarden bijbrengen. 
Traditioneel wordt daarna naar het onderwijs gekeken. 
Maar leraars zijn intussen al over bevraagd. We 
verwachten van hen dat ze jongeren naast de leerstof 
nog een waslijst andere dingen bijbrengen. 
Daarom wordt het derde domein extra interessant: 

vrije tijd, waaronder ook de sportclubs vallen. “Er is veel minder aandacht voor, terwijl de vrij 

tijd wel veel troeven heeft om gezondheid te promoten”, zegt Meganck. 

De voordelen van sportclubs voor gezondheidspromotie 

In Vlaanderen is 50 procent van de jongeren aangesloten bij een sportclub. “Daarom zijn ze  een 

zeer interessante partner voor wie gezondheid wil promoten.” Behalve dat grote bereik, zijn er 

nog heel wat andere redenen waarom ze een goede partner zijn.  

 De natuurlijke link tussen sport en gezondheid. 

Meganck: “Sporten is op zich al gezond, omdat het een fysieke activiteit is. En het gaat 

ook samen met andere gezonde gedragingen: een sporter rookt meestal niet, en gebruikt 

geen drugs.” 

 De vrijwilligheid van een sportclub.  

“Een kind moet naar school, maar het kiest - zelf om naar de sportclub te gaan.” 

 De sportclub staat dieper in de realiteit dan de school. 

“Een leerkracht biologie kan wel spreken over de effecten van alcohol en de gevaren voor 

je lichaam, maar als coach zit je samen met je sporters in de kantine.” 

 Het informele karakter van de sportclub 

“Jongeren zullen vaak meer open staan voor wat hun coach hen vertelt in een 

vrijetijdsomgeving, dan voor wat hen formeel in de les ingelepeld wordt.” 
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De sportclub als setting voor gezondheidspromotie 

Er zijn drie elementen in de sportclub waar gezondheidspromotie zich tot kan richten: de leden, 

het clubbeleid, en de omgeving van de club. “We weten dat gewoon de kennis rond gezondheid 

overdragen naar de leden niet veel effect heeft”, zegt Meganck. “Neem bijvoorbeeld roken, 

iedereen weet intussen dat roken ongezond is, ook rokers, en toch blijven ze roken. Kennis is één 

ding, maar dat betekent nog niet dat ze wordt toegepast. Daarom moet je die leden niet alleen 

kennis bijbrengen, maar ook motiveren, vaardigheden aanleren, en dergelijke meer.”  

Je kan ook inzetten op het clubbeleid en de sportomgeving, bepleit Meganck. Dat heeft het 

voordeel dat je de individuele sporter niet rechtstreeks hoeft te zeggen wat hij moet doen en 

laten. Via het beleid en de omgeving kan je zijn gedrag beïnvloeden, zonder dat je hem 

rechtstreeks moet aanpakken. Meganck verduidelijkt met enkele voorbeelden. “Wat voor eten 

krijg je aangeboden op een voetbalwedstrijd? Meestal frieten of hamburgers. Een onderzoek 

stelde vast dat in bijna 40 procent van de sportinfrastructuren frisdrankautomaten staan. Terwijl 

minder dan 20 procent waterfonteintjes hadden. Of neem condoomautomaten. Je kan jongeren 

uitleggen dat ze veilig moeten vrijen. Maar als je een condoomautomaat ophangt in de wc’s, is 

de kans waarschijnlijk groter dat ze effectief veilig zullen vrijen.” 

Belangrijk punt is hier wel dat niet alle clubs eigenaar zijn van hun infrastructuur, dus de 

omgeving hebben ze niet altijd in de hand.  

Dan blijft nog het beleid van de club over, waar ook veel kan gebeuren. “Ik hoorde onlangs over 

een club waar de mama’s elk om beurt een cake bakten om na de wedstrijd aan de spelers te 

geven. Mooi initiatief, maar is cake de beste voeding onmiddellijk na de wedstrijd? Ik denk ook 

aan de traditionele sponsorverkoop. Moeten dat altijd wafels, taarten of snoep zijn? Je kan ook 

appels of zelfs toiletpapier verkopen. Of een andere vorm van gezond beleid: plan trainingen in 

op het goede moment, zodat kinderen tijd hebben om huiswerk te maken en op tijd naar bed te 

gaan.” 

Werken via het beleid en de omgeving heeft een duidelijk voordeel voor Meganck. “Het zijn 

allemaal ingrepen die je als club zelf kan doen, zonder dat je naar je leden moet stappen en 

zeggen: jullie moeten veranderen.”  

 

Welke voordelen halen sportclubs zelf uit gezondheidspromotie?  

Clubs zijn niet alleen interessant voor de sector van de gezondheidspromotie, omgekeerd halen 

ze zelf ook voordelen uit gezondheidspromotie. Meganck haalt er vier aan. 

1. Gezonde atleten presteren beter 

2. Het geeft de club een goede uitstraling, je toont er professionaliteit mee.  

3. Je kan er nieuwe leden mee aanspreken. Sporters die niet door de competitie, maar wel 

door de algemene gezondheidsvoordelen van sport worden aangesproken. 

4. Je vult er als club je sociale rol mee in. 
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Hoe scoren Vlaamse sportclubs inzake gezondheidspromotie? Een onderzoek 

Meganck deed in 2011, 2012, 2015 een bevraging bij bestuur van uiteindelijk bijna 600 

jeugdsportclubs. Op basis van de internationaal gewaardeerde Health promoting sport club 
index (HPSC-I), werden vragen gesteld waarmee de clubs een score kregen op vier schalen: 

1. Beleid: bvb: Houdt het bestuur in haar beslissingen rekening met gezondheid en welzijn? 

2. Ideologie: bvb: Promoot de club fair-play? 

3. Praktijk: bvb: Biedt de club haar medewerkers opleidingen aan rond gezondheid? 

4. Omgeving: bvb: Zorgt de club voor een omgeving zonder alcohol en bedwelmende 

middelen tijdens jeugdactiviteiten? 

Tijdens de vier jaar van het onderzoek, waarin de drie bevragingen gebeurden, bleken de clubs 

vooral ideologisch sterk te verbeteren. Ook de omgevingsfactoren verbeterden, maar het beleid 

en de praktijk scoorden zwak, en bleven na vier jaar zwak scoren.   

Wat houdt de clubs tegen? Het onderzoek peilde daarom ook naar hoe belangrijk ze de 

motieven vonden om aan gezondheidspromotie te werken, en hoe zwaar ze de mogelijke 

barrières voelden wegen. 

De mogelijke motieven die het onderzoek voorstelde: 

1. Betere prestaties van de atleten 

2. Imago van de club 

3. Bijdragen tot gezondheid 

4. Maatschappelijk rol van de club 

De mogelijke barrières: 

1. Gebrek aan interne steun:  

1.1 Gezondheid is geen prioriteit voor de club 

1.2 Het bestuur staat er niet achter 

1.3 De  leden staan er niet achter.  

2. Gebrek aan externe steun:   

2.1 van de overheid  

2.2 van de federatie  

3. Gebrek aan middelen:  

3.1 er is geen expertise 

3.2 er is geen tijd 

3.3 er is geld.  

De resultaten waren voor Meganck hoopgevend. De motieven werden sterk erkend in de 

bevraging. “De meeste clubs bevestigden dus dat dit voor hen belangrijke redenen waren om er 

werk van te maken.” Terwijl ze de barrières minder zwaar quoteerden. Die zien ze dus niet als 

onoverkomelijk. “Er is een grote bereidwilligheid, en we zien ook een lichte positieve evolutie. 

Maar om nog verdere stappen te zetten is meer ondersteuning nodig. Zeker op vlak van beleid en 

praktijk.”  
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Welke clubs scoren? 

De clubs die het best werken rond gezondheidspromotie, blijken in de eerste plaats de clubs die 

de meerwaarde ervan inzien. Een andere belangrijke voorspeller is het hebben van een 

beleidsplan. De derde succesfactor blijkt de mate waarin clubs erin slaagden om de 

bovengenoemde barrières weg te nemen. 

De belangrijkste barrière die clubs zelf aanhalen zijn: geen prioriteit voor de club, gebrek aan 

expertise en gebrek aan tijd. Voor Meganck zijn die hindernissen minder groot dan ze voor de 

clubs misschien lijken. “Dat ze het geen prioriteit vinden, is voor mij geen probleem. Sportclubs 

mogen sportclubs blijven. Gezondheidspromotie hoeft niet hun eerste doel te zijn. Maar het is 

niet omdat het geen prioriteit is, dat ze er niet rond kunnen werken, op een manier waarop ze 

er zelf voordeel uit halen. Gebrek aan expertise kunnen koepelorganisaties opvangen door 

laagdrempelige initiatieven te ontwikkelen, zoals een gezondheidspakket, waarmee je ook weinig 

tijd van de clubs inneemt.” Opvallend: gebrek aan geld blijkt helemaal niet de belangrijkste 

barrière. Slechts 7 procent vindt dat een probleem. 

Wat moeten koepelorganisaties dan doen om gezondheidspromotie bij clubs te 

ondersteunen? 

Besluitend geeft Meganck daarom deze raad aan federaties, lokale besturen, en al wie 

gezondheid via de sportclubs wil stimuleren. “In de eerste plaats moet je gezondheid op de 

agenda plaatsen en houden. Wie zich bewust is van de meerwaarde, zal meer geneigd zijn om er 

iets aan te doen.” Maar er kan nog meer. “Een stap verder is belonen wat er gebeurt, door extra 

subsidies of het toekennen van een kwaliteitslabel.”  Het derde werkpunt voor de 

koepelorganisaties is volgens Meganck expertise aanbieden. “Vijftig procent van de trainers in 

Vlaanderen heeft geen trainersopleiding gevolgd, en heeft ook niet de achtergrond om rond 

gezondheid te werken. Als federatie of lokaal bestuur kan je gezondheidspakketten aanbieden 

waarmee clubs onmiddellijk aan de slag kunnen, zonder dat ze zelf alles moeten uitzoeken. “Zo 

kunnen we tot een win-win-situatie komen. Waarin gezondheid gepromoot wordt via de 

sportclub, maar waarin het ook een meerwaarde heeft voor de sportclubs zelf. Het is niet de 

bedoeling om de sportclub voor de kar van de gezondheidspromotie te spannen. Sportclubs 

blijven sportclubs. Hopelijk met steeds meer aandacht voor gezondheid binnen hun eigen 

werking.”  
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CASUS: Jeugd-Jitsu 

Orsi Pintér is verantwoordelijk voor de jeugdwerking en het project ‘Sport Gezond’ 

(gezond en ethisch sporten) van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw. Zij presenteerde op 

de kennisdag gezond sporten hun project in het kader van het Prioriteitenbeleid Jeugd-

Jitsu (2013-2016. 

Binnen het Jeugd-Jitsuproject maakte de federatie de afgelopen beleidsperiode werk van vier 

speerpunten: 

1. Gastlessen Jeugd-Jitsu 

2. Bewegingslessen ju-jitsu voor vier tot zeven-jarigen 

3. Bijscholingen 

4. Kwaliteitsmapje ‘Denk gezond op en naast de tatami’ 

Er zijn vier jeugdvriendelijke thema’s bij de gastlessen: spelvormen, dierenparadijs (met 

oefenvormen gebaseerd op het Dierenparadijs van de BBJJA), wedstrijdvormen en demo-team. De 

federatie zorgt  zelf voor lesgevers die de lessen gratis geven bij de clubs. Ze nemen dan ook een 

‘Ravotterskoffer’ gevuld met talrijk sport- of promotiemateriaal mee. Van markeerders om een 

speelveld af te bakenen tot hervulbare waterflessen, polsbandjes en nagelknippers.  

De bewegingslessen ju-jitsu voor 4- tot 7-jarigen kwamen er als aanvulling op de normale 

instapleeftijd van 8 jaar. “Kinderen die met een sport beginnen nemen vaak een jongere broer of 

zus mee, of een vriendje”, zegt Pintér. “Maar in een groep van 8- tot 12-jarigen kan je moeilijk een 

6-jarige opnemen. Dus motiveren wij onze clubs om met een aparte jeugdgroep voor kinderen 

onder 8 jaar te beginnen.”  

Ten derde werd ingezet op bijscholingsmogelijkheden. De gastlessen zijn enerzijds georganiseerd 

als een leuke gratis les voor de jeugd en anderzijds als een bijscholing voor de jeugdlesgevers. 

De lesgevers worden als assistenten tijdens de gastles ingeschakeld.  

Het vierde item is het kwaliteitsmapje: “Denk gezond op en naast de tatami”. Het doel van de 

federatie hiermee was om een creatievere dan een gewone infobrochure die je kan downloaden 

te maken. Het kwaliteitsmapje is een ringmap met verschillende fiches en illustraties door leuke 

cartoons. “Er zitten spelfiches in maar  ook voorbeelden  van een onthaalbrochure of een 

gedragscode die je voor je club kan opstellen. Daarbij is er ook plaats om zelf notities te maken 

of extra informatie toe te voegen.” Als de federatie een nieuwe fiche uitbrengt met lesvormen of 

gezondheidstips dan kan die gewoon aan het mapje toegevoegd worden.  

 

 

Verslag door Simon De Vriendt van de 
presentatie van Jeroen Meganck ‘De rol van sportclubs in het promoten van de gezondheid van 

Vlaamse jongeren’ en van het praktijkvoorbeeld van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie 
op de Kennisdag gezond sporten op 7 december 2016 in het AFAS-stadion te Mechelen. 

http://www.bloso-kics.be/GES/Gedeelde%20%20documenten/Kennisdag%20gezond%20sporten/161207_Sessie1_Presentatie_Jeroen_Meganck_gezondheidspromotie_via_sportclubs.pdf
http://www.bloso-kics.be/GES/Gedeelde%20%20documenten/Kennisdag%20gezond%20sporten/161207_Sessie1_Presentatie_Jeroen_Meganck_gezondheidspromotie_via_sportclubs.pdf
http://www.bloso-kics.be/GES/Gedeelde%20%20documenten/Kennisdag%20gezond%20sporten/161207_Sessie1_Presentatie_Ju-Jitsu_Federatie.pdf

