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Scoren met sport



Met sporten scoor je. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dat officieel berekend. Niet sporten 
kost Nederland jaarlijks 907 miljoen euro, met name aan de behandeling van hart- en vaatziekten. Dat blijkt 
uit de Rapportage Sport 2008. Het sporten zelf kost 230 miljoen euro, vooral aan sportblessures. Een flink 
voordelig saldo dus.

Winst

Sporten loont voor werkgevers en werknemers zelfs 
nog méér dan het SCP becijfert. Want je wordt er ook 
mentaal fit van, krijgt zelfvertrouwen en doet sociale 
contacten op. Al die zaken verhogen de productiviteit en 
verlagen het verzuim. De kosten van personeel dat niet 
fit is, zijn ook hoger dan in de SCP-rekensom. Alleen al 
het productiviteitsverlies door overgewicht wordt geschat 
op 2 miljard euro per jaar.

Werkgevers kunnen met een beetje inspanning nog 
meer winst uit sport halen. Bedrijfssport of sportieve 
uitjes creëren of versterken de teamgeest. Door sport 
aan te bieden of te stimuleren profileert een werkgever 
zich positief op de arbeidsmarkt. In het licht van de 
verwachte personeelstekorten is dat geen overbodige 
luxe. 

Slimme organisaties combineren gratis 
fitnessabonnementen of een eigen fitnessruimte 
met gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant. 
‘Vitaliteitsbeleid’ wordt dat genoemd. Andere zaken die 
hierin passen zijn lunchwandelen, e-fitzones (bewegen 
via computergames) en fruit op de werkplek.

Verlies

Sporten heeft ook nadelen. Sporters kunnen kneuzingen 
of botbreuken oplopen. De gevolgen zijn doorgaans voor 
de werkgever. Een sportende werknemer kan alleen 
financieel worden aangesproken als hij zich met opzet 
blesseert, en dat is natuurlijk bijna nooit zo. Theoretisch 
kan de schade op derden worden verhaald via het 
regresrecht. Maar blessures ontstaan in het heetst van 
de strijd, en schuld is daarbij moeilijk vast te stellen. 

Omgekeerd valt er voor de sportende werknemer  
die zich blesseert weinig te halen bij de werkgever.  
De rechter heeft meermalen vastgesteld dat de 
zorgplicht van de werkgever zich normaliter beperkt  
tot verplichte activiteiten binnen werktijd. Bij een  
blessure als gevolg van onverplicht bedrijfsvoetbal 
buiten werktijd mag de werknemer dus een bloemetje 
en een kaartje verwachten, maar geen financiële 
tegemoetkoming.

Er is dus alle reden om werknemers uitbundig te laten 
sporten. In dit overzicht vindt u karakteristieken en  
voor- en nadelen van de tien meest beoefende sporten 
in Nederland. Doe er uw voordeel mee!
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(Sporten die minimaal 1x per jaar door 6-79 jarigen worden beoefend, 
georganiseerd en ongeorganiseerd; bron: SCP)

Top-10
meest beoefende
sporten
in Nederland

01>Zwemmen 
02>Fietsen 
03>Fitness 
04>Voetbal 
05>Hardlopen 
06>Wandelen 
07>Tennis 
08>Skaten 
09>Watersport 
10>Turnen

Scoren met sport



 Eigenlijk vind ik dat iedereen   
die binnen tien kilometer afstand woont  
en werkt op de fiets moet stappen.

 Eén minuut lachen staat gelijk aan 
tien minuten trainen op de roeimachine in 
de sportschool.

01>Zwemmen 02>Fietsen 03>Fitness
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Wiet van Broeckhoven, Belgisch politicus en mediapersoonlijkheid. Ard Schenk. Amerikaans onderzoek

Zwemmen is van alle tijden en voor alle leeftijden. Het is 
weinig belastend en vrijwel alle spieren worden erbij gebruikt. 
Iemand die rustig zwemt, verbruikt evenveel energie als een 
fitnesser. Stevig doorzwemmen (3 kilometer per uur) staat zelfs 
gelijk aan joggen (11 kilometer per uur). De vereisten voor het 
zwemmen zijn minimaal. Water, een handdoek en een diploma 
volstaan. Een ideale sport dus, ook omdat je hem desgewenst 
alleen en ongeorganiseerd kunt beoefenen. Zijn er dan geen 
risico’s? Ja, anders dan je zou denken, veroorzaakt zwemmen 
meer ongelukken dan hardlopen. Dat komt niet zo zeer 
door de beweging als door glijpartijen op stenen vloeren en 
rotsen. Duikongelukken kunnen ook tot verwondingen leiden. 
Het gevaar van verdrinking is het grootst bij kinderen, maar 
ouderen lopen ook risico bij kou, alcohol- of drugsgebruik en 
oververmoeidheid.

TIP Bied uw werknemers korting bij het dichtstbijzijnde 
zwembad. Let er wel op of het er veilig is. Zijn er bijvoorbeeld 
bewegingsmelders? Geef uw personeel er een paar slippers bij, 
tegen het gevaar van uitglijden. Zwemmen is het minst populair 
bij mannen, ouderen en allochtonen, dus het loont om juist hen 
aan te sporen.

De meerderheid van de Nederlanders fietst. Dat was dertig jaar 
geleden zo en drie jaar geleden, en het zal waarschijnlijk niet 
snel veranderen. Nederland is immers vlak en heeft relatief veel 
fietspaden. Er zijn zelfs meer fietsen (18 miljoen) dan inwoners. 
Samen met wandelen is fietsen de enige sport die meer door 
ouderen dan door jongeren wordt beoefend. Wie fietst, is lekker 
buiten en verplaatst zich op een schone en goedkope manier. 
Fietsen kan overigens ook binnen, op een hometrainer. De 
energie/veiligheidsbalans van fietsen is gunstig. Een toerfietser 
(25 kilometer per uur) verbruikt net zo veel energie als een 
jogger, maar heeft drie keer zo weinig kans op een blessure. 
Vanwege de gelijkmatige en regelbare belasting is fietsen een 
probaat middel bij herstel na blessures. TNO heeft berekend 
dat werknemers die naar hun werk fietsen, gemiddeld een dag 
per jaar minder verzuimen dan anderen. Dat scheelt werkgevers 
27 miljoen euro per jaar.

TIP Bevorder woon-werkverkeer per fiets door werknemers 
een (vergoeding voor een) fiets te geven. Tot 749 euro is 
dat fiscaal aantrekkelijk. Vergeet vooral niet de allochtonen 
onder uw personeel te benaderen, want zij fietsen gemiddeld 
veel minder dan de autochtonen. Geen eigen fitnessruimte of 
fitnessabonnement? Zet hometrainers neer op het werk. 

Samen met golf en skaten is fitness vanuit het niets in 25 
jaar razend populair geworden. Een op de vijf Nederlanders 
fitnest wel eens, al zakt het percentage jaarlijks snel terug 
na januari en februari, de maanden waarin veel mensen de 
decemberkilootjes eraf willen trainen. Fitness is een sport die 
relatief veel op het werk wordt beoefend. In de fitnessrage 
komen twee trends samen: werkgevers willen gezondere 
werknemers, werknemers willen er goed uitzien. Bedrijfsfitness 
kreeg een extra boost toen het in 2007 fiscaal aantrekkelijker 
werd gemaakt. Het rendement van fitness is hoog. Het 
energieverbruik is vergelijkbaar met dat van zwemmen. Bij 
fitness kunnen zeer gericht bepaalde spier(groep)en worden 
getraind. Uiterst geschikt dus voor bijvoorbeeld werknemers 
met rugklachten als gevolg van veel zittend werk. Voorwaarde 
is wel dat er deskundige instructeurs aanwezig zijn; de trend 
is juist dat sportscholen goedkope basisabonnementen 
aanbieden zonder begeleiding en zelfs zonder douches. Een 
subtrend is spiritueel fitnessen. Onder het motto ‘lichaam 
en geest in balans’ bieden sportscholen power yoga, flow 
yoga, pilates en tai chi aan. De risico’s van fitness zijn laag. In 
200.000 uur fitness belandt er gemiddeld één beoefenaar op 
de eerste hulp. 

TIP Richt een eigen fitnessruimte in of bied uw werknemers 
een abonnement op een sportschool aan. Dat verdient u, mede 
door belastingvoordelen, gemakkelijk terug. Zorg voor goede 
instructeurs en een breed aanbod. Mannen (gewichten) hebben 
andere voorkeuren dan vrouwen (aerobics). Allochtonen hoeft 
u niet extra aan te sporen: zij fitnessen gemiddeld meer dan 
autochtonen.

 Als zwemmen goed is voor de lijn, 
hoe verklaart u dan de walvis.



04>Voetbal 05>Hardlopen 06>Wandelen
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Bill Shankly, oud-coach van Liverpool. Jean de la Fontaine, 17e eeuws Frans schrijver. Steven Wright, stand up comedian

Nee, voetbal is niet volkssport nummer 1. Ook niet als je het 
groeiende leger ongeorganiseerde park- en zaalvoetballers 
optelt bij de clubspelers. Voetbal vergt samenspel, 
uithoudingsvermogen, kracht, behendigheid en inzicht. 
Werknemers die een balletje trappen, worden fysiek en mentaal 
fitter en leren samenwerken. Allemaal winst. Maar er hangt een 
stevig prijskaartje aan. Gemeten aan het aantal beoefenaars 
dat door zaalvoetbal in het ziekenhuis belandt, is deze variant 
de gevaarlijkste sport van Nederland: er vallen 120 keer zo 
veel gewonden bij als bij fitness. Veldvoetbal mag er ook zijn, 
met een vijfde plaats op de lijst van gevaarlijke sporten. Geen 
sport om te promoten als werkgever dus. Want als uw voorman 
een been breekt bij het voetballen, draait u voor de kosten 
op. Alleen als u kunt bewijzen dat zijn blessure opzettelijk is 
veroorzaakt door hemzelf of een ander - en dat is nauwelijks te 
doen - kunt u de schade verhalen.  

TIP Licht uw werknemers voor over de gevaren van voetbal. 
Bied zelf andere teamsporten of fitness aan of geef daar 
korting op. Voetballers, vooral de ongeorganiseerde, zijn 
gezelligheidsdieren. Ze doen het niet in de laatste plaats voor 
de ‘derde helft’. Speel daar met een goede sfeer en sociale 
activiteiten op in, dan wordt de lokroep van de sporthal vanzelf 
minder luid.

In het laatste kwart van de vorige eeuw won het individuele 
vrije sporten terrein ten koste van het georganiseerde 
teamsporten. Joggen, zoals het toen genoemd werd, was de 
belangrijkste exponent hiervan. Die trend zet niet door. Er wordt 
momenteel minder buiten hardgelopen dan in de jaren tachtig 
en negentig. Hardlopen op de band bij fitness compenseert dat 
mogelijk deels. Hardlopen is een laagdrempelige sport. Maar 
het blessurerisico wordt onderschat. Onvoorbereid gaan rennen 
geeft met name kans op spierscheuringen en -verrekkingen, 
beenvliesontsteking, verzwikte enkels en achillespeesblessures. 
Het risico is extra groot voor mensen die ongetraind zijn, 
overgewicht hebben of op harde en oneffen ondergronden 
lopen. Remedies daartegen zijn goede schoenen, warming-ups, 
trainingsschema’s en op de band lopen. Het rendement 
van hardlopen bestaat behalve uit algehele fitheid vooral 
uit sterkere beenspieren. Qua energieverbruik komt 10 
kilometer per uur hardlopen overeen met 25 kilometer per uur 
fietsen. Hardlopen is relatief populair bij hoger opgeleiden en 
Surinaamse Nederlanders.

TIP Niet elk bedrijf kan zich, zoals Nike, een eigen 
atletiekbaan veroorloven. Maar u kunt wel een hardloop- of 
atletiekclinic (laten) organiseren om de belangstelling voor 
de sport aan te wakkeren. Door het aanbieden van fitness 
maakt u meteen ook het (veilig) hardlopen op de lopende band 
mogelijk.

Wandelen heeft niet het meest flitsende imago. Toch ondergaat 
deze sport vernieuwingen. Zo is er nu gps-wandelen, 
waarbij je je oriënteert met behulp van een gps-toestel. Met 
uitzondering van langeafstandswandelen kan wandelen 
onvoorbereid worden gedaan. Ingelopen schoenen zijn de 
enige vereiste. Werkgevers en werknemers hebben de laatste 
jaren het lunchwandelen ontdekt. Daarbij wordt het personeel 
gestimuleerd om in de lunchpauze te gaan wandelen. Met 
name voor werknemers met een zittend beroep die verder niet 
sporten is dat een uitkomst. Door elke dag te lunchwandelen, 
kan een werknemer al voldoen aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (ten minste vijf dagen per week 30 minuten 
matig intensief bewegen) die hart- en vaatziekten helpt te 
voorkomen. Wandelen is tamelijk ongevaarlijk, zolang het 
niet op plekken gebeurt waar ook auto’s komen. Wie flink 
doorwandelt, verbruikt evenveel energie als iemand die zwemt.

TIP Zet zelf verschillende wandelroutes uit in de buurt van 
uw bedrijf. Zorg ervoor dat ze in lengte en karakter verschillen. 
Laat leidinggevenden het goede voorbeeld geven door hen 
wandelend een-op-eengesprekken met werknemers of relaties 
te laten voeren. Geef iedereen in uw bedrijf een stappenteller. 

 Sommige mensen vinden voetbal 
een zaak van leven en dood. Ik kan u 
verzekeren dat het veel, veel belangrijker is.

 Aan hard lopen heeft men niets, 
men moet op tijd vertrekken.

 Alles ligt op loopafstand als je tijd 
genoeg hebt.



07>Tennis 08>Skaten 09>Watersport
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Tennis is een vrij complete sport, die zowel de kracht, de 
conditie als de coördinatie van de beoefenaar ten goede komt. 
Tennis kan op zeer uiteenlopende niveaus worden beoefend. 
Het energieverbruik varieert navenant. Van de slechts twee 
teamsporten in deze top-10 is tennis de minst gevaarlijke. 
Anders dan voetbal is tennis – mits correct beoefend –  
namelijk geen contactsport. Het blessurerisico ligt nauwelijks 
hoger dan dat van zwemmen. De bekendste blessure is de 
‘tennisarm’, een peesontsteking die overigens net zo goed door 
overbelasting thuis of op het werk kan ontstaan. Tennis is als 
elitesport verdrongen door golf en squash, die beide relatief 
meer hoger opgeleide beoefenaars kennen. Maar allochtonen 
zijn op de tennisbaan nog schaars. Samen met korfbal is tennis 
een van de weinige sporten die gemengd worden beoefend. 
Dat bevordert de samenwerking en de sociale contacten. 
Tennis is in principe een zomersport, maar kan op zogeheten 
allweatherbanen en in hallen ook in Nederland het hele jaar 
door worden beoefend.

TIP Bied werknemers (korting op) verschillende sporten aan, 
waaronder tennis. Stimuleer dat bedrijfsonderdelen waar veel 
mannen en vrouwen samenwerken tennisteams formeren.

In feite is skaten eeuwenoud, maar de huidige skate (een 
schaatsschoen met 3 of 4 wieltjes, tegen 5 bij de skeeler) 
dateert van 1979. Vanaf dat jaartal werd de sport snel populair, 
vooral bij jonge vrouwen. Skaten is in feite schaatsen op 
land en wordt daarom ook veel door schaatsers beoefend. 
Er wordt zowel georganiseerd (wedstrijden, toertochten) als 
ongeorganiseerd (parken) geskatet. Er zijn allerlei varianten, 
zoals freestyle, stunt, downhill en off-the-roadskating. Ook 
wordt er gevoetbald en gebasketbald op skates. Door 
materiaalverbeteringen zijn de snelheid en het comfort van 
skates sterk gestegen. Skaten zorgt voor sterke beenspieren 
en conditie. Bij een normaal tempo ligt het energieverbruik 
tussen dat van zwemmen en hardlopen in. Maar het is een 
riskante sport, met meer ongelukken dan de vechtsport en de 
motorsport. Skateblessures ontstaan vooral door valpartijen en 
kunnen leiden tot gebroken en gekneusde polsen, ellebogen 
en enkels, alsmede hoofdwonden en hersenschuddingen. Het 
is dan ook zaak om, anders dan professionele beoefenaars 
doen, beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals een 
helm, polsbeschermers, handschoenen, elleboog- en 
kniebeschermers.

TIP Vanwege de flinke risico’s kunt u skaten beter niet 
promoten bij uw personeel. Het kan hooguit een leuke activiteit 
zijn voor een personeelsuitje. Zorg dan wel voor een instructeur 
en voldoende beschermingsmiddelen.

Onder de verzamelterm watersport vallen zeilen, roeien, 
kanoën en surfen. Omdat deze sporten veel open water 
vereisen, zijn het typisch Nederlandse sporten. Maar door de 
kosten (koop of huur van boot, plank en pak) zijn ze niet voor 
iedereen weggelegd. Watersporten zijn meer coördinatie- en 
behendigheids- dan krachtsporten. Vooral de meer extreme 
varianten, zoals kitesurfen (op een surfplank voortgetrokken 
worden door een vlieger) en brandingsurfen (op hoge 
golven in de branding surfen) zijn gevaarlijk. Alleen al in 
2009 overleden drie kitesurfers in Nederland. Factoren die 
watersportongelukken in de hand werken, zijn: bij slecht weer 
het water op gaan, drukte op het water en (als de watersporter 
eenmaal te water raakt) onderkoeling. Vooral beginnende 
watersporters missen vaak handigheid of kennis van de 
vaarregels. Een vaarbewijs is voor boten die niet harder gaan 
dan 20 kilometer per uur of niet langer zijn dan 15 meter 
niet verplicht in Nederland. Varen onder invloed is weliswaar 
verboden, maar komt veel voor.

TIP Een zeiltocht is een leuk bedrijfsuitje, maar verder is 
er weinig reden om uw werknemers aan te moedigen aan 
watersport te doen. Waarschuw met name tegen de gevaarlijke 
varianten.

 Spreiding van kennis en macht 
is spreiding van tennis en jacht geworden.

 Als God ons wilde laten lopen, 
had hij geen rolschaatsen uitgevonden.

 In een glas verdrinken meer 
mensen dan in zee.



10>Turnen
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Jan Luitzen, samensteller van een reeks sportwoordenboeken.

Zoals motorsport in extreme mate een mannensport is, 
is turnen in extreme mate een vrouwensport. Of, beter 
gezegd: een meidensport, want de gemiddelde leeftijd van 
de beoefenaars is laag. Turnen telt minder elementen dan 
gymnastiek, dat bijvoorbeeld ook trampolinespringen omvat. 
Het bestaat uit vier onderdelen voor vrouwen (sprong, brug, 
balk en vloer) en zes voor heren (vloer, paard, ringen, sprong, 
brug en rekstok). Voor turnen is zowel lenigheid, kracht als 
conditie nodig. Topturn(st)ers trainen wel 20 tot 30 uur per 
week. Turnen is een van de gevaarlijker solosporten. Er komen 
bijna vier keer zo veel blessures bij voor als bij hardlopen. 
Verkeerd neerkomen bij een sprong is een belangrijke oorzaak, 
net als overbelasting van spieren en gewrichten door het 
vele trainen. Omdat turnen zulke hoge eisen stelt aan het 
lichaam, gaat het slecht samen met overgewicht en gebrek aan 
souplesse en spierkracht.

TIP Er is weinig reden om uw werknemers aan te  
sporen te gaan turnen. De voordelen ervan, goede  
conditie en een goed figuur, zijn op minder riskante  
manieren te behalen, bijvoorbeeld door fitness.

 Het mooiste woord is flikflak, 
maar flakflik bestaat ook.

Aan de slag!

www.roberthalf.nl 
www.accountemps.nl

Zo. En nu aan de slag. Weet u niet hoe? Maak eens een (lunch)
wandeling. Doe een rondje sportschool. Of waai even lekker uit 
op de fiets. Allemaal manieren om fit en fris te worden, ook in het 
hoofd. 

Niet voor niets noemen we hier de drie sporten waaraan ook 
uw organisatie het meest heeft. Fitness, fietsen en wandelen 
combineren positieve invloeden op lichaam en geest met lage 
risico’s. Alle reden dus om erin te investeren. Met tijd, geld en 
(positieve) energie.
En vergeet niet: zelf het goede voorbeeld geven werkt vaak beter 
dan welke doortimmerde financiële nota dan ook. Sport ze!


