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In deze nota belichten we sociologisch interessante verschillen in sportparticipatie. 
We gaan dieper in op verschillen naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, 
opleidingsniveau, armoederisico en arbeidspositie. Voor de beroepsactieve bevolking 
bekijken we of we verschillen in sportparticipatie zien naargelang de uurrooster 
waarin men werkt. We maken hierbij gebruik van de persoonlijke vragenlijst uit het 
Vlaams tijdsbestedingsonderzoek van 2013 (TOR’13). 
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1. Vlaams tijdsbestedingsonderzoek 2013 – TOR’13 
1.1. Opzet onderzoeksnota 

In deze onderzoeksnota belichten we de sportparticipatie van de Vlaming aan de 
hand van het Vlaams tijdsbestedingsonderzoek uit 2013 (hierna TOR’13 genoemd), 
uitgevoerd door de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. 

Data & rationale 
Voor het TOR’13 onderzoek vulden 3260 Vlamingen van 18 tot 75 jaar zowel een 
zeven dagen dagboekje in als een persoonlijke vragenlijst die dieper inging op hun 
persoonlijke kenmerken, opvattingen en levensstijl. In deze bijdrage maken we 
gebruik van deze persoonlijke vragenlijst. De data werd online verzameld met behulp 
van de MOTUS software, ontwikkeld binnen onze vakgroep.  
De data werd voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau gewogen op basis van de 
censusgegevens uit 2013. Meer informatie over het onderzoek vindt u op onze 
website: www.tijdsonderzoek.be of kan u bekomen via de betrokken onderzoekers: 
motus@vub.ac.be.  
De aandachtige lezer zal merken dat de participatiegraden voor de verschillende 
sporten hoger liggen dan diegene die we eerder al rapporteerden op basis van het 
dagboekonderzoek1 . De tendensen die we eerder al beschreven op basis van 
dagboekgegevens blijven echter dezelfde. De eerder verschenen persartikels zijn 
terug te vinden op onze website (klik hier) 

1.2. Onderzoeksgroep TOR 
De onderzoeksgroep TOR doet sinds ruim 30 jaar tijdsbestedingsonderzoek bij de 
Vlaamse bevolking. In 1999 en 2004 werden grootschalige 
tijdsbestedingsonderzoeken uitgevoerd bij een aselecte steekproef van Vlamingen. In 
2013 vond een vergelijkbaar onderzoek plaats, voor het eerst werd dit onderzoek 
online uitgevoerd met behulp van de speciaal hiervoor ontwikkelde software MOTUS. 
Deze ontwikkeling vond plaats dankzij de financiële steun van de HERCULES-
stichting. 
 

                                            
1 We willen erop wijzen dat het mogelijk is dat mensen die normaal gezien frequent sporten maar 
tijdens de registratieweek van hun dagboekje per toeval een week niet hebben gesport hierdoor in de 
vragenlijst geregistreerd staan als ‘frequent sporter’, terwijl er geen sportactiviteit in hun dagboekje 
voorkomt. Dit maakt dat de participatiegraden berekend op basis van onze vragenlijsten hoger liggen 
dan die op basis van de dagboekjes. 

http://bit.ly/1LQsUwA
http://bit.ly/1KZQL7b
http://bit.ly/1KZQT6N
http://bit.ly/1LQtwCi
http://bit.ly/1LQtwCi
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1.3. Hoe besteedt u uw eigen tijd? En hoe verhoudt zich dat tot 
de doorsnee Vlaming? 

De onderzoeksgroep TOR stelt niet alleen haar tijdsbestedingsgegevens uit 1999, 
2004 en 2013 online beschikbaar, ze ontwikkelde tevens innovatieve software 
waarmee u uw eigen tijdsbesteding online (of via uw smartphone) kan bijhouden en 
vergelijken met een doorsnee Vlaming. ‘Besteedt u méér of minder tijd aan koken 
dan een doorsnee man tussen 25 en 39 jaar?’ ‘Hoeveel tijd besteden jonge vaders 
aan de opvoeding van hun kinderen?’ ‘Hoeveel tijd besteedt u aan sport in een 
week’? ‘En hoe verhoudt u zich tot de doorsnee Vlaming’?  

o Maak zelf tijdsbestedingstabellen via onze handige MOTUS-loketfunctie: 
www.tijdsonderzoek.be 

o Ontdek en vergelijk uw tijdsbesteding met die van de doorsnee Vlaming: 
www.ontdekuwtijd.be  

1.4. Contactgegevens 
Voor meer informatie over de onderzoeksgroep TOR en de brede waaier aan 
onderzoeksthema’s waar zij zich mee bezig houden: www.vub.ac.be/tor 
Voor meer informatie over de onderzoekslijn ‘tijdsbesteding en gezondheid’ waar 
Djiwo Weenas en Jef Deyaert olv. Prof. Ignace Glorieux onderzoek naar doen kan u 
terecht op onze website of via djiwo.weenas@vub.ac.be, jef.deyaert@vub.ac.be of 
ignace.glorieux@vub.ac.be. 
 

http://bit.ly/1LQtwCi
http://bit.ly/1KZQL7b
http://bit.ly/1Julw42
http://bit.ly/1LQtwCi
http://bit.ly/1hQnt48


2. Sportparticipatie 
Op basis van de persoonlijke vragenlijst uit het TOR’13 onderzoek belichten we 
enkele sociologische verschillen in de participatiegraad aan sport. Respondenten 
gaven in eerste instantie aan hoe vaak zij sportten. Vervolgens vulden zij in welke 
sporten zij beoefenden2. Om de grafieken overzichtelijk te houden laten we soms de 
percentages achterwege en geven we een verkorte omschrijving van de 
verschillende sporten (bv. ‘Lopen’ omvat joggen, hardlopen en veldlopen). U kan alle 
percentages en de volledige lijst met alle sporten achteraan deze nota vinden. 

2.1. Algemene sportparticipatie 
De doorsnee Vlaming geeft aan frequent te sporten, 51% sport minstens 1 keer per 
week (binnen deze groep geeft 17% aan één keer per week te sporten, 28% 
meerdere keren per week en 6% sport dagelijks), 14% sport minstens 1 keer per 
maand (4% sport ongeveer één keer per maand en 10% sport meerdere keren per 
maand). Ongeveer één derde van alle Vlamingen sport zelden of nooit. Fietsen 
(41%) is de populairste sport, gevolgd door lopen (25%) en zwemmen (19%). 

Grafiek 1.  Sportparticipatie naar frequentie (Vlaamse bevolking 18 – 75 jaar, 
TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 

 

Grafiek 2.  Sportparticipatie per type sport (Vlaamse bevolking 18 – 75 jaar, 
TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 

 

                                            
2 De eerste vraag vertelt iets meer over de frequentie van het sporten (d.i. hoe vaak mensen sporten), 
de tweede vraag peilt naar de participatie van de Vlaming aan verschillende sporten en zegt verder 
niks over de frequentie waarmee zij deze specifieke sporten beoefenen. 
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2.2. Mannen en vrouwen 
Mannen sporten frequenter (54% sport wekelijks) dan vrouwen (49%).  
Vrouwen doen meer aan gymnastiek (19% t.o.v. 13%), zwemmen (21% t.o.v. 18%) 
en paardrijden (2% t.o.v. 1%), terwijl mannen meer lopen (28% t.o.v. 22%) fietsen 
(46% t.o.v. 36%), schaatsen (7% t.o.v. 5%), balsporten (12% t.o.v. 3%), slagsporten 
(10% t.o.v. 6%), golf (1% t.o.v. 0,2%) en bowling (6% t.o.v. 2%) beoefenen.  

Grafiek 3.  Sportparticipatie naar frequentie voor geslacht (Vlaamse bevolking 18 – 
75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 

 

Grafiek 4.  Sportparticipatie per type sport voor geslacht (Vlaamse bevolking 18 – 
75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 
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2.3. Leeftijd 
Er is een duidelijk verband tussen leeftijd en sportparticipatie. Als we kijken naar wie 
zegt niet aan sport te doen, dan is deze groep het grootst onder de 65-plussers met 
40%, terwijl slechts 5% van de 18 tot 24-jarigen zegt nooit aan sport te doen. 
Andersom zien we dat binnen de jongste leeftijdsgroep 66% zegt wekelijks te 
sporten, terwijl dit daalt tot 41% bij de 65 plussers. 
 
Wanneer we de evolutie van sportparticipatie over de verschillende leeftijdsgroepen 
belichten, valt op dat voor alle sporten de dalende trend te merken is naar leeftijd, 
behalve voor wielrennen. De jongste groep heeft zelfs de laagste participatiegraad 
voor fietsen en wielrennen met 37%, terwijl dit voor alle andere leeftijdscategorieën 
licht hoger ligt. 

Grafiek 5.  Sportparticipatie naar frequentie voor leeftijd (Vlaamse bevolking 18 – 
75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 

 

Grafiek 6.  Sportparticipatie per type sport voor leeftijd (Vlaamse bevolking 18 – 75 
jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 
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2.4. Gezinssituatie 
Wat betreft de algemene sportparticipatie zijn het vooral de mensen die nog inwonen 
bij hun ouders die het vaakst aan sport doen. Dit valt niet te verbazen als we kijken 
naar het hierboven vermelde verband tussen leeftijd en sportparticipatie. De mensen 
die nog inwonen bij hun ouders zijn in dit onderzoek gemiddeld een pak jonger dan 
de mensen in een andere gezinssituatie. 

Grafiek 7.  Sportparticipatie naar frequentie voor gezinssituatie (Vlaamse bevolking 
18 – 75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 
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2.5. Opleidingsniveau 
Een terugkerend maar opvallend resultaat is dat hoger opgeleiden (hogeschool of 
universitair diploma) gemiddeld vaker sporten. Zo stelt slechts 13% van de 
hoogopgeleiden nooit aan sport te doen, terwijl 19% van wie maximum een diploma 
hoger secundair heeft en 32% van wie geen diploma hoger secundair heeft stellen 
nooit aan sport te doen. Aan de andere kant merken we op dat 57% van de 
hoogopgeleiden zegt wekelijks te sporten, terwijl dit bij de laagst opgeleiden slechts 
45% is. 
Wanneer we de participatiegraden aan de verschillende sporten bekijken, zien we 
dezelfde algemene trend. Wat opvalt is dat enkel voor balsporten en ‘bowling, biljart 
en snooker’ de participatie van hoogopgeleiden niet de hoogste is. 

Grafiek 8.  Sportparticipatie naar frequentie voor opleidingsniveau (Vlaamse 
bevolking 18 – 75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 

 

Grafiek 9.  Sportparticipatie per type sport voor opleidingsniveau (Vlaamse 
bevolking 18 – 75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 
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2.6. Armoedegrens3 
Mensen die leven in een gezin onder de armoedegrens participeren minder aan sport 
dan wie boven de armoedegrens leeft. Zo stelt 28% van wie onder de armoedegrens 
leeft nooit aan sport te doen, tegenover 20% bij de groep die een inkomen heeft 
boven de armoedegrens. Anderzijds zegt 44% van wie onder de armoedegrens leeft 
wekelijks aan sport te doen, terwijl 52% van de mensen met een inkomen boven de 
armoedegrens wekelijks aan sport doet. 
 

Grafiek 10.  Sportparticipatie naar frequentie voor armoedegrens (Vlaamse 
bevolking 18 – 75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 

 

 
 

                                            
3 De armoedegrens werd berekend volgens de definitie van de FOD Economie. De armoededrempel 
wordt vastgelegd op 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau. Voor gezinnen 
wordt hierop een correctiefactor toegepast. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-
silc/armoede/  
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2.7. Arbeidspositie en uurrooster 
Studenten sporten het vaakst, bijna 70% van de studenten sport minstens één keer 
per week. Ongeveer één derde van alle gepensioneerden (32%) en niet werkenden 
(33%) geeft aan nooit te sporten. Van de groep die niet actief is op de arbeidsmarkt 
(37%) sport slechts ongeveer één derde op wekelijkse basis. Ongeveer de helft van 
de gepensioneerden sport minstens één keer per week. 

Grafiek 11.  Sportparticipatie naar frequentie voor arbeidspositie (Vlaamse bevolking 
18 – 75 jaar, TOR’13 onderzoek, 3260 respondenten) 
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Grafiek 12.  Sportparticipatie per type sport voor uurrooster (Vlaamse 
beroepsactieve bevolking 18 – 75 jaar, TOR’13 onderzoek, 1698 
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3. Tabellen 
Tabel 1.  Omschrijving sporten uit grafieken in detail 
Omschrijving 
grafieken Volledige omschrijving sporten 

Lopen joggen, hardlopen, veldlopen 
Atletiek atletiek (ver- en hoogspringen, speerwerpen, ...) 
Fietsen fietsen, wielrennen, mountainbiken (ook hometrainer) 
Gymnastiek turnen, fitness, gymnastiek, gewichtheffen, bodybuilding 
Zwemmen zwemmen, aqua joggen, aqua gym, ... 
Schaatsen schaatsen, skiën, langlaufen, skeeleren, skateboarden, ... 
Watersporten zeilen, surfen, kanoën, roeien, ... 
Paardrijden paardrijden 
Balsporten voetbal, basketbal, volleybal, hockey, ... 
Slagsporten tennis, tafeltennis, badminton, squash, ... 
Golf golf 
Bowling bowling, biljart, snooker 
Andere sporten andere sporten 
 

Tabel 2.  Algemene sportparticipatie naar achtergrondvariabelen 
Frequentie sporten // achtergrondvariabelen Nooit Enkele keren 

per jaar Maandelijks Wekelijks 

Man 19,2% 13,4% 13,5% 53,9% 
Vrouw 22,4% 14,0% 15,1% 48,5% 
18 tot 24 5,3% 11,7% 17,0% 66,1% 
25 tot 39 14,3% 17,2% 16,8% 51,7% 
40 tot 54 20,1% 14,6% 14,1% 51,2% 
55 tot 64 29,6% 12,7% 11,5% 46,2% 
65+ 39,6% 8,0% 11,7% 40,8% 
inwonend bij ouders 6,6% 10,4% 18,2% 64,8% 
alleenwonend 24,2% 12,1% 12,4% 51,3% 
eenoudergezin 20,2% 16,0% 12,3% 51,5% 
met partner zonder kinderen 27,0% 12,3% 14,5% 46,2% 
met partner en kinderen 19,4% 16,4% 13,6% 50,6% 
Laag opleidingsniveau (max lager secundair 
onderwijs) 31,80% 8,90% 14,30% 45,00% 

Midden opleidingsniveau (max hoger secundair 
onderwijs) 19,40% 16,90% 12,50% 51,20% 

Hoog opleidingsniveau (hogeschool / universiteit) 12,60% 14,00% 16,50% 56,90% 
boven armoedegrens 20,00% 13,80% 14,10% 52,10% 
onder armoedegrens 27,50% 12,30% 16,70% 43,50% 
studerend, schoolgaand 3,0% 10,0% 17,7% 69,3% 
deeltijds werkend 22,9% 12,9% 17,2% 47,0% 
voltijds werkend 16,9% 16,0% 14,3% 52,8% 
niet werkend 33,40% 15,1% 14,9% 36,6% 
gepensioneerd 31,6% 9,5% 10,1% 48,8% 
vast uurrooster 17,50% 15,80% 15,60% 51,10% 
Ploegenstelsel (2-, 3- of 4-ploegenstelsel) 16,20% 12,50% 16,20% 55,10% 
Variabel, flexibel, onderbroken of ander 
uurrooster (al dan niet uit eigen keuze van de 
werknemer) 

17,90% 14,60% 13,60% 53,80% 

 

http://bit.ly/1LQtwCi
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Tabel 3.  Gedetailleerde sportparticipatie naar achtergrondvariabelen 
Frequentie sporten // 
achtergrondvariabelen Lopen Atletiek Fietsen 

Gymna
stiek 

Zwem
men 

Schaat
sen 

Waters
porten 

Paardrij
den 

Balspor
ten 

Slagsp
orten Golf Bowling 

Andere 
sporten 

Man 27,8% 0,6% 46,2% 12,6% 17,7% 6,5% 1,8% 0,7% 11,8% 9,5% 1,2% 6,2% 13,6% 
Vrouw 22,4% 0,1% 35,7% 18,7% 20,9% 4,9% 1,0% 2,1% 2,7% 5,6% 0,2% 2,3% 22,1% 
18 tot 24 45,7% 1,6% 37,3% 25,7% 24,9% 9,3% 2,3% 4,3% 20,4% 10,9% 0,2% 9,0% 17,0% 
25 tot 39 37,1% 0,1% 40,7% 20,3% 23,6% 6,0% 1,8% 1,6% 12,8% 8,6% 0,7% 5,7% 12,4% 
40 tot 54 25,5% 0,3% 41,8% 12,2% 18,3% 7,0% 1,4% 0,7% 3,9% 7,3% 0,8% 3,1% 17,5% 
55 tot 64 9,8% 0,1% 42,4% 11,9% 16,8% 2,4% 0,8% 1,0% 1,1% 6,6% 0,6% 2,2% 22,8% 
65+ 2,9% 0,0% 40,2% 10,6% 11,2% 3,2% 1,2% 0,0% 1,5% 3,5% 1,5% 2,1% 22,1% 
inwonend bij ouders 42,8% 1,7% 36,8% 25,3% 22,7% 10,3% 2,6% 4,8% 18,1% 12,4% 0,5% 7,4% 17,4% 
alleenwonend 24,4% 0,0% 37,2% 19,1% 18,4% 3,4% 0,9% 0,9% 5,3% 5,0% 0,3% 4,4% 19,1% 
eenoudergezin 21,6% 1,8% 28,5% 20,9% 17,5% 4,1% 0,6% 1,8% 7,6% 6,4% 0,0% 5,8% 21,6% 
met partner zonder kinderen 16,0% 0,1% 41,7% 13,1% 16,8% 4,5% 1,3% 0,7% 4,9% 6,5% 1,3% 4,5% 19,0% 
met partner en kinderen 27,6% 0,1% 44,3% 13,0% 20,6% 6,0% 1,3% 0,9% 5,9% 7,8% 0,5% 2,5% 16,0% 
Laag opleidingsniveau (max 
lager secundair onderwijs) 13,9% 0,3% 37,8% 12,5% 16,6% 3,3% 0,9% 0,8% 5,3% 4,0% 0,2% 3,6% 21,9% 

Midden opleidingsniveau (max 
hoger secundair onderwijs) 28,1% 0,5% 40,7% 16,1% 19,8% 5,5% 1,1% 1,6% 8,8% 8,0% 0,7% 5,3% 15,7% 

Hoog opleidingsniveau 
(hogeschool / universiteit) 32,1% 0,4% 44,1% 18,2% 21,7% 8,3% 2,4% 1,9% 7,3% 10,1% 1,3% 3,4% 16,7% 

boven armoedegrens 24,6% 0,1% 42,1% 15,3% 19,6% 5,7% 1,3% 1,1% 7,0% 8,0% 1,0% 4,2% 16,9% 
onder armoedegrens 20,9% 0,7% 35,2% 17,5% 16,0% 4,1% 2,6% 1,0% 6,2% 6,0% 0,0% 4,5% 20,8% 
studerend, schoolgaand 51,5% 1,9% 38,3% 27,5% 24,0% 9,9% 3,0% 5,2% 20,7% 11,8% 0,3% 7,2% 17,6% 
deeltijds werkend 23,1% 0,0% 35,7% 15,6% 19,3% 5,5% 0,5% 0,5% 2,8% 5,5% 0,3% 1,8% 19,1% 
voltijds werkend 31,1% 0,1% 44,5% 14,1% 20,2% 6,2% 1,6% 1,1% 8,9% 9,0% 1,0% 5,3% 14,1% 
niet werkend 11,0% 0,3% 33,9% 16,9% 20,2% 3,8% 0,5% 1,5% 2,8% 4,3% 0,3% 2,8% 19,4% 
gepensioneerd 5,9% 0,3% 41,5% 11,3% 14,1% 3,4% 1,1% 0,5% 1,3% 4,9% 1,0% 2,0% 25,3% 
vast uurrooster 28,4% 0,1% 43,4% 14,2% 21,1% 4,7% 1,8% 0,6% 7,4% 7,3% 0,7% 4,7% 15,8% 
Ploegenstelsel (2-, 3- of 4-
ploegenstelsel) 34,0% 0,0% 39,7% 14,2% 17,7% 5,7% 0,0% 0,7% 13,6% 5,7% 0,7% 5,7% 14,9% 

Variabel, flexibel, onderbroken 
of ander uurrooster (al dan 
niet uit eigen keuze van de 
werknemer) 

31,3% 0,1% 43,2% 15,5% 20,5% 5,8% 1,1% 1,0% 7,9% 8,5% 0,5% 4,7% 14,6% 

 


