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Programma

• Beweegrichtlijnen
• Effecten van bewegen in de 

werksetting
• Zitgedrag
• Hoe ga je het gesprek aan over 

bewegen?
• Beweegcirkel

Tussendoor vragen stellen



Stelling 

Bewegen levert alleen 
gezondheidswinst op als je 
het vaak doet



Stelling 

Matig intensief betekent:
• Verhoogde hartslag
• Versnelde ademhaling



Stelling 

Volgens de Beweegrichtlijnen 
moeten we minimaal 30 
minuten aaneengesloten 
bewegen 



Beweegrichtlijnen



Beweegrichtlijnen

Matig intensieve inspanning: 
• Verhoogde hartslag
• Versnelde ademhaling

Spierversterkende activiteiten
• Zwemmen, fietsen
• Krachtoefeningen

Botversterkende activiteiten
• Krachtoefeningen
• Touwtje springen, springen

Aangevuld met balans



Beweegrichtlijnen

Bewegen is goed, meer bewegen 
is beter!

Voorkom veel zitten!

Bron: Gezondheidsraad, 2017



Percentage voldoet aan de Beweegrichtlijnen

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Leefstijlmonitor


Beweegrichtlijnen

Als je nu de beweegrichtlijnen hoort, 
voldoe je dan zelf?

Beweegrichtlijnentest



Effecten van bewegen: onderbouwing 
beweegrichtlijnen volwassenen

Bron: Gezondheidsraad, 2017



Effecten van bewegen:
werkgerelateerd 

Verbeterde werkprestaties
• Productiviteit 1,5 % tot 3 % ↑
• 3,5 - 7 extra werkdagen

Ziekteverzuim
• Gemiddeld 0,5 - 1 werkdag per jaar ↓

Sociale interacties

Bron: Peters, N., Gerretsen, P & Geijsen, T. (2021). De sociaaleconomische waarde van 
sporten en bewegen. Rotterdam: Ecorys.



Effecten van bewegen:
werkgerelateerd 

Vermoeid gevoel & slaap

Zelfvertrouwen
• Eigenwaarde ↑

Stressregulatie 
• Stresshormonen ↓



Zitgedrag 

Bron: LSM-A Bewegen en Leefstijlmonitor, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid in samenwerking met CBS, 2019



Kampioen van Europa!

• Met name in de werksetting
– hoogopgeleiden 1,5 uur ↑

• Twee redenen voor kampioenschap
– kenniseconomie
– kwaliteit van metingen

• Sporten wel meer dan andere 
Europese landen dus winst in de 
werksetting



Zitgedrag

Hoeveel zit jij gemiddeld op een dag?
A. minder dan 6 uur
B. 6 - 8 uur
C. 8 - 10 uur
D. meer dan 10 uur



Negatieve effecten van 
Zitgedrag
• Onderliggende mechanismen nog 

deels onbekend
– Verwerken van vet en suiker 

minder door stilstand van grote 
spiergroepen

• Mensen die 8 uur p/d zitten:
– 74% verhoogde kans hart- en 

vaatziekten
– 10 - 27% verhoogde kans op 

vroegtijdig sterfte

Bron: Gezondheidsraad, 2017



Dose - response relatie 

• Negatieve gezondheidseffecten 
compenseren met veel bewegen
– Hoeveel is nog niet bekend

• WHO adviseert om meer dan de 
aanbevolen 150 min per week te 
bewegen wanneer je veel zit

Bron: WHO, 2020



Advies over zitten

Huidige stand van onderzoek

Elk half uur zitten onderbreken
– Liefst 5 minuten bewegen



Interventies voor zitgedrag

Zit/sta bureau’s 
• Belovende resultaten op de korte 

termijn 
• Combineren met interventies & 

gedragstechnieken 

Fiets bureau’s 
• Geen focus op twee dingen 

tegelijk 



Stelling 

Het is de rol van de 
werkgever om zitgedrag te 
ontmoedigen



Balans: motivatie en weerstand

Brand & Ekkekakis, 2018



Wat is iemands motivatie?

• ‘een goede gezondheid’ (71%) 
en ‘een goede conditie’ (69%) 
de belangrijkste effecten  

• Jongvolwassenen (18 t/m 34 
jaar) geven vaker aan dat sport 
en/of bewegen goed is voor hun 
zelfvertrouwen (32%). 

• Maak gebruik van iemands 
motivatie om iemand te 
stimuleren



Inspelen op weerstanden

Onderscheid in drie typen 
weerstanden

Effectief om op weerstanden in 
te spelen

Bron: Knowles ES, Linn JA. Resistance and persuasion. Psychology Press; 2004 Feb 26.



Inspelen op weerstanden

Reactance

Gericht op: gevoel van 
keuzevrijheid

Reactie: boosheid tegen 
boodschapper/boodschap

Inspelen: geef mensen het gevoel 
dat ze autonomie/keuze hebben

• Herdefiniëren relatie
• Weerstand erkennen



Inspelen op weerstanden

Scepticisme

Gericht op: zekerheid

Reactie: vluchten van de 
boodschapper weg

Inspelen: biedt mensen zekerheid 
van je boodschap

• Garanties
• Zelfovertuiging



Inspelen op weerstanden

Inertia

Gericht op: gevoel hebben dat je 
al zoveel ‘moet’, energie besparen

Reactie: 
- wel willen, maar niet doen
- tegen verandering zelf

Inspelen: maak concrete doelen 
met mensen, zorg dat deze 
doelen haalbaar zijn 

• Commitment
• Implementatie intenties



Gedrag veranderen
Om gedrag te veranderen 
doorloop je verschillende fasen. 

Je kunt mensen ondersteunen in 
de verschillende fasen. 

Bepaal eerst de beginsituatie op 
basis van:

• Fase waarin iemand zit
• Motivatie + weerstanden

Prochaska & DeClimente, 1982



Beweegcirkel

Gesprekstool om mensen te 
ondersteunen om gedrag te 
veranderen en meer te 
gaan bewegen

Gebaseerd op de stappen 
van gedragsverandering



Beweegcirkel

Meer dan 60 experts betrokken 
bij de ontwikkeling o.a.:

• Gedragswetenschappers
• Kennisinstituten
• Ministerie VWS

http://www.youtube.com/watch?v=AG0UkYku4XE


Stap 1: Hoeveel beweeg jij al? 

Bewustwording: wat doet 
iemand al? 

Bespreek wat iemand op een 
gemiddelde dag doet aan 
sport en bewegen



Stap 2: Welke activiteiten kun je 
nog meer doen?

Voorbereiding: wat wilt 
iemand doen?

Ga in gesprek en luister naar 
wat de coachee belangrijk 
vindt, wil, drijft en 
motiveert en sluit daarop 
aan

- Zelfovertuiging
- Consistentie



Stap 3: Welke activiteiten past in 
jouw dag?

Actie: hoe gaat iemand 
gedrag veranderen 

Implementatie intenties
→ herinnering  

Let op dat doelen haalbaar
zijn

- alle beetjes helpen - 
beweegrichtlijnen

- gevoel van controle



Stap 4: Ga ervoor!

Actie: omgaan met moeilijke 
momenten en belonen

Erken de moeilijke 
momenten en geef tips om 
hiermee om te gaan



Stap 4: Ga ervoor!

Onderhouden: Houdt 
rekening met positieve 
factoren

Gedrag veranderen is lastig 
dus bespreek ook hoe 
iemand zichzelf kan 
stimuleren als het lukt



Stap 5: Welke vervolgstap zet jij?

Volhouden van nieuw gedrag 
is vaak lastig

Ondersteunen om het vol te 
houden 

Gewoontes



Contact of meer info

www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
www.allesoversport.nl

Noor Willemsen
Noor.Willemsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Maureen Ros
Maureen.Ros@kenniscentrumsportenbewegen.nl

http://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl

