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Level up?! Een verkenning naar toepassingen van 

actieve gaming voor sportbeleid. 
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Inleiding 

Gaming is een snelgroeiende tijdbesteding onder jongeren in Nederland en wereldwijd. 

Volgens het Newzoo Global Games Market Report (2020) besteden jongeren steeds 

meer tijd aan gaming en blijven over een langere periode gamen. Waar gaming ook 

wel werd geassocieerd met verslaving en aanzetten tot gewelddadig gedrag, ontstaat 

er steeds meer interesse in de positieve kanten van gaming, bijvoorbeeld hoe gaming 

kan bijdragen aan beweeggedrag van adolescenten (Simons, Bernaards & Slinger, 

2012). Nu technologie het mogelijk maakt om middels het registeren van fysieke 

bewegingen en een VR-bril ‘in’ games te kunnen bewegen, ontstaat er vanuit 

beleidsmakers interesse in de mogelijke toepassing van deze ‘actieve gaming’ voor 

beweegstimulering. 

Doelstelling 

Doelstellingen van dit onderzoek zijn om vanuit literatuur inzicht te krijgen in de in de 

mogelijke manieren waarop actieve gaming zou kunnen bijdragen aan het voorkomen 

van sportuitval onder adolescenten en die inzichten te verbinden met de overtuigingen 

van beleidsmakers op dit gebied. Ook was een doelstelling om concrete initiatieven 

vanuit beleidsmakers op het gebied van beweegstimulering via actieve gaming in 

Nederland te inventariseren. 

Methode 

Een literatuurstudie naar beweeginterventies en actieve gaming is uitgevoerd als 

voorbereiding op een serie diepte-interviews (N = 7) onder beleidsmakers van 

verschillende gemeenten en provincies. Centraal in de interviews stond het huidige 
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beweegbeleid en de kennis en overtuigingen op het gebied van gaming. 

Gespreksprotocollen zijn opgesteld, interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en 

gecodeerd. De uitkomsten zijn geclusterd op twee thema’s, namelijk het huidige 

sportbeleid gericht op adolescenten en innovaties op beweegstimulering binnen de 

gemeente en provincies. Bij dit laatste onderwerp werd expliciet ingegaan op de rol 

van (actieve) gaming binnen beweegstimulering. 

Resultaten 

Literatuuronderzoek. De zelfbeschikkingstheorie wordt veel gebruikt als raamwerk voor 

programma’s en interventies in beweegstimulering, waarbij een focus op versterken 

van interne motivatie (zie bijvoorbeeld De Klein, 2019). Deze factoren passen ook bij 

(actieve) gaming, waar autonomie (zelfstandig acteren in virtuele wereld), competentie 

(levels in overeenstemming met niveau speler) en verbondenheid (samenwerken met 

anderen in game) aanwezig zijn (zie bijvoorbeeld Przybylski, Rigby & Ryan, 2010). 

Zelfbeschikkingstheorie is gebruikt als raamwerk in het onderzoek. 

Huidige beweegstimuleringsbeleid. Bij dit thema wordt duidelijk dat er veel initiatieven 

zijn voor beweegstimulering bij verschillende groepen. Een duidelijk aandachtspunt 

van beleidsmakers is de duurzaamheid van het beweeggedrag. Interventies lijken 

aanvankelijk te helpen, maar continuering van het beweeggedrag vormt een probleem. 

Dit maakt dat gemeenten en provincies op zoek blijven naar alternatieve manieren om 

de inactieve inwoners te stimuleren om te bewegen. 

Innovaties in beweegstimulering. Beleidsmakers zijn bezig met manieren waarop 

technologie zou kunnen helpen bij beweegstimulering. Gaming heeft de aandacht van 

meeste beleidsmakers getrokken. Enkele grote gemeenten hebben pilots om met 

gaming jongeren te bereiken voor beweegstimulering, andere gemeenten geven aan te 

willen leren van grote gemeenten en provincies voorafgaand aan eigen initiatieven. 

Opvallend is dat geïnterviewden regelmatig bekend zijn met initiatieven in de zorg, 

maar dat daar nog geen vertaling is gemaakt voor beweegstimulering in sportbeleid. 

Conclusie & Implicaties  

Dit onderzoek laat zien dat de zelfbeschikkingstheorie een passend raamwerk is voor 

beweegstimulering middels (actieve) gaming. Informatie uit literatuur en interviews 

geven aan dat gaming positief kan bijdragen aan beweegstimulering, omdat het de 

motivatie van mensen kan versterken. Dit is mogelijk wanneer games autonomie van 

handelen kennen en competenties ingezet moeten worden om succesvol te zijn. 

Multiplayer mogelijkheden zijn geschikt voor sociale verbondenheid. Ervaringen met 
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pilots zijn positief, maar nog niet vastgelegd in rapportages. Actieve gaming is veel 

minder bekend.  

De uitkomsten van dit onderzoek vragen om meer kennisontwikkeling en disseminatie 

van kennis over hoe (actieve) gaming ingezet kan worden in beweegstimulering. Er is 

behoefte aan onderzoek en evaluatie voor met name middelgrote en kleinere 

gemeenten die niet zelf willen experimenteren. 
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Samenvatting 

Gaming is een snelgroeiende tijdbesteding onder jongeren in Nederland en wereldwijd.  

Nu VR-technologie het mogelijk maakt ‘in’ games te kunnen bewegen, is de doelstelling 

van dit onderzoek om inzicht te krijgen hoe (actieve) gaming ingezet kan worden voor 

beweegstimulering onder adolescenten. Uitgevoerd zijn een literatuurstudie en een serie 

diepte-interviews (N = 7) onder beleidsmakers. Resultaten laten zien dat 

zelfbeschikkingstheorie een passend raamwerk is voor beweegstimulering middels 

(actieve) gaming. Ervaringen met pilots zijn positief, maar nog niet vastgelegd in 

rapportages. Actieve gaming is veel minder bekend. De uitkomsten van dit onderzoek 

vragen om meer kennisontwikkeling en disseminatie van kennis over hoe (actieve) 

gaming ingezet kan worden in beweegstimulering. 

 


