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1. Het onderzoek
Zwolle Gezonde Stad is een beweging waarin professionals van publieke- en private partijen zich, 
samen met inwoners en de gemeente Zwolle, inzetten om de gezonde leefstijl aantrekkelijk en 
gemakkelijk te maken. Daarbij heeft de gemeenteraad van de gemeente Zwolle, bij het vaststellen 
van het Actieplan Sport en bewegen, uitgesproken veel waarde te hechten aan een gezond(er) 
alternatief in alle sportkantines, naast het huidige aanbod aan dranken, spijzen en versnaperingen. 
Zwolle Gezonde Stad wil daarom graag inzicht krijgen in de wijze waarop sportverenigingen en 
andere uitbaters van sportkantines gestimuleerd kunnen worden tot het aanbieden van een 
gezonde keuze in hun kantine en wat er voor de verenigingen nodig is om de gezonde keuze voor 
de consument aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Voor u ligt de onderzoeksrapportage van het 
social marketing onderzoek wat hiervoor is uitgevoerd. 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de behoeften, aangrijpingspunten en 
weerstanden bij sportkantines op het vlak van een gezonde keuze en welk aanbod passend is. 
Door middel van een kwalitatief social marketing onderzoek zijn de drijfveren, weerstanden, 
barrières en motivaties van sportkantines op het gebied van de gezonde keuze achterhaald. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden onder veldsportverenigingen in Zwolle. De gegevens zijn 
dupliceerbaar naar andere gemeenten van Jongeren Op Gezond Gewicht. 

1.1. De onderzoeksmethode

Uit eerdere onderzoeken die uitgevoerd zijn op 
het gebied van de Gezonde Sportkantine blijkt 
dat er veel weerstand is bij exploitanten. Zij 
ervaren grote barrières, zoals bijvoorbeeld de 
perceptie dat er geen vraag naar is, dat 
medewerkers niet kundig zijn om de producten te 
bereiden, niet weten waar te moeten beginnen 
en dat de overtuiging heerst dat de gezonde 
producten duurder zijn en sneller bederven. 
Bekeken vanuit sociale marketing zien we hier 
duidelijk naar voren komen dat de doelgroep 
zicht in de eerste fases van het veranderproces 
bevindt: de precontemplatiefase en de contem-
platiefase. Daarom zijn binnen het onderzoek de 
veranderfases in kaart gebracht, bekeken vanuit 
de doelgroep. Iedere fase kent fase-specifieke 
motivaties, barrières en aangrijpingspunten, 
waarmee de verenigingen tot ander gedrag 
kunnen worden verleid.  
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Over social marketing 

Social marketing is een effectieve 
manier om diep inzicht te krijgen in de 
belevingswereld van de doelgroep. Net 
zoals ‘gewone’ marketing de taak heeft 
om producten en diensten te ver-
markten, heeft social marketing ook de 
taak om iets te vermarkten: gedrag. Met 
social marketing worden marketing-
technieken gecombineerd met sociale 
inzichten, zoals psychologie, sociologie 
en gedragswetenschap, om mensen 
aan te zetten tot ander gedrag.  

De kern van social marketing is het 
bieden van relevante waarde om 
daarmee mensen aan te zetten tot 
ander gedrag. Het draait om waarde 
waar de doelgroep behoefte aan heeft 
in plaats van waarde vanuit beleid. Dit 
vereist dat we diep inzicht verkrijgen in 
de belevingswereld van de doelgroep 
en ons aanbod hierop afstemmen.
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In het onderzoek is gebruikt gemaakt van een hybride onderzoeksmodel, waarbij verschillende 
kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn toegepast, te weten diepte-interviews, participerende 
observaties en focusgroepen. In de analyse van de resultaten is een comparatieve methode 
ingezet, waarbij de verschillende methoden en resultaten onderling met elkaar zijn vergeleken.  

1.2. De onderzoekspopulatie

De hoofdsegmentatie die ten grondslag lag aan het onderzoek is gebaseerd op de fases van 
verandering. Daarbij zijn de volgende segmenten te onderscheiden: 

• Exploitanten zonder gezond aanbod, zonder intentie 

• Exploitanten zonder gezond aanbod, met intentie  

• Exploitanten met gezond aanbod 

Binnen het onderzoek is, in overleg met de werkgroep Zwolle Gezonde Stad, gericht op 
sportverenigingen van veldsporten en sporthallen. De onderzoekspopulatie is opgebouwd uit twee 
onderdelen: de beslissingsmakers en de interne beïnvloeders rondom het aanbod van de 
sportkantines enerzijds (zij vormen de hoofddoelgroep); en de gebruikers van het aanbod van de 
kantine anderzijds (subdoelgroepen). In totaal hebben 25 sportverenigingen/ sporthallen hun 
medewerking verleend. 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de factoren die van invloed zijn op de keuze van het 
aanbod in sportkantines, hebben wij zowel bestuursleden als kantinebeheerders en vrijwilligers 
betrokken in het onderzoek. Daarnaast is gedifferentieerd tussen mensen die de daadwerkelijke 
keuze kunnen maken vanuit hun functie, alsmede mensen die deze keuze kunnen beïnvloeden. Bij 
iedere onderzoeksmethode is ingezet op het achterhalen van de waarneembare factoren 
(rationeel) en de dieperliggende factoren (emotioneel) die van invloed zijn op het gedrag.  
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2. De Gezonde 
Kantine 

Social marketing gaat ervan uit dat we luisteren naar wat de klant wil en ons aanbod hierop 
afstemmen, zodat we hen kunnen verleiden tot het goede gedrag. In dit geval is dat niet anders, 
echter met de kanttekening dat het bij dit vraagstuk ook essentieel is om niet alleen te luisteren, 
maar ook te adviseren. Door de vooraf gevormde opinie waar het de Gezonde Sportkantine 
aankomt zien we dat de verenigingen een scheef beeld kunnen hebben van wat er wordt 
aangeboden. Ze weten vaak niet wat er mogelijk is en hebben hun mening geformeerd gebaseerd 
op het scannen van de informatie. Men heeft een mening gevormd op basis van de boodschap en 
boodschapper, en niet op basis van de inhoud. Hierdoor kennen ze het potentieel van het aanbod 
vaak niet.  

Waar het een gezonder aanbod betreft binnen de sportkantine is het belangrijk om te realiseren 
dat we een speelveld betreden waar al de nodige marketing- en communicatie uitingen en 
campagnes plaatsvinden. Het gedrag dat wordt aangeboden is niet nieuw voor de doelgroep. 
Integendeel, alle verenigingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek waren bekend met het 
concept. Zij hebben naar eigen zeggen hun informatie verkregen via de volgende kanalen: 

• ‘Vullen of Voeden’ van Wilfred Genée, presentator van Voetbal Inside 

• De inspanningen van de Sligro, die het ‘Vullen of Voeden’ concept uitdraagt 

• Een persbericht waarin de motie van de Zwolse gemeenteraad wordt aangekondigd (iedereen) 

• De Gezonde sportkantine (een enkeling) 

Naast deze kanalen zijn enkele sportverenigingen bekend met Jongeren Op Gezond Gewicht. Het 
concept De Gezonde SportKantine wordt door enkelen herkend. Team:Fit is nog onbekend. Dat is 
niet vreemd, gezien het feit dat de naamswijziging recent heeft plaatsgevonden. 

Starten met een 1-0 achterstand 

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we met een 1-0 achterstand aan de wedstrijd gaan 
beginnen. De verenigingen hebben een diepgewortelde, vaak negatieve, overtuiging gevormd aan 
de hand van de marketing- en communicatie uitingen die zij hebben gezien. Dit ligt niet zozeer aan 
de uitingen, maar aan het informatieverwerkingssysteem van de doelgroep. De verenigingen 
maken beslissingen gebaseerd op een low need for cognition. Dit betekent dat men keuzes maakt 
aan de hand van korte en bondige informatie die duidelijk en helder is, het liefst ondersteund met 
visuele cues. Deze factor zorgt ervoor dat mensen snel schakelen. Informatie wordt hoofdzakelijk 
verwerkt op basis van heuristiek. Men gaat snel af op het eigen gevoel en intuïtie is veelal leidend 
in beslissingen. Het voordeel hiervan is dat beslissingen snel gemaakt worden. Het nadeel is dat 
men handelt op basis van eigen ervaringen en gevoel, waardoor er minder oog is voor de 
feitelijkheden. De inhoud is ondergeschikt aan de bron en de boodschap. 
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2.1. De positionering

De verenigingen denken zelf veelvuldig in marketingtermen. Zij willen handelen vanuit de vraag 
van hun doelgroepen. Hierbij maken zij een duidelijk onderscheid tussen hun doelgroepen: de 

prestatieve sporter en de recreatieve sporter. 

Prestatieve sporters zijn zich volgens de verenigingen bewust van de invloed van voeding op hun 
prestaties. Ongezond eten beïnvloed de prestaties negatief. Gezond eten zorgt voor betere 
sportprestaties. Bij prestatief sporten hoort gezond eten. De verenigingen geven aan dat dit de 
sporters zijn die bijna niet in de kantine komen, hooguit om een flesje water te nuttigen na de 
training. De kantine draait op de recreatieve sporters. Volgens de verenigingen is recreatief 
sporten onlosmakelijk verbonden met lekker eten en drinken. Voor de recreatieve sporters is 
sporten een totaalconcept: het draait hoofdzakelijk om de gezelligheid en de sociale contacten, 
niet zozeer om de prestaties. En daar hoort voor hen lekker eten bij. Voor hen is de link sport – 
gezonde voeding dan ook niet logisch, terwijl dit voor de prestatieve sporters zeer logisch is. “Veel 
sporten – gezond eten” slaat bij hen aan, echter niet bij de recreatieve sporters die veelvuldig 
gebruik maken van de sportkantine. 

Het is aan te raden om in de communicatie richting sportverenigingen geen nadrukkelijke link te 
leggen tussen sporten en gezonde voeding. Het heeft voor hen geen raakvlak; het zijn niet de 
prestatieve sporters die we bereiken. De recreatieve sporters sporten niet zozeer voor hun 
gezondheid. Dit verklaart waarom de term ‘Gezonde Sportkantine’ bij de respondenten in dit 
onderzoek op onverschillige reacties (schouders ophalen) of reacties in de weerstand stuit. Een 
gezonde sportkantine is voor hen een contradictio in terminis: de term Gezonde Sportkantine 
betekent voor hen direct een concept dat niet mogelijk is. Hiermee ontstaat een directe breuk in 
het opbouwen van de relatie en dat is een essentiële stap om 
gedrag te veranderen. 
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2.2. De associatie

De term “gezond” is voor de doelgroep niet alleen een contradictio wanneer 
het bij “kantine” gevoegd wordt. Het woord is voor hen ook een 
containerbegrip en voor vele manieren interpreteerbaar. “Wat is gezond?” is 
een vraag die menig keer gesteld wordt. Daarbij geven verenigingen aan 
dat de mensen die bij hen lid zijn al goed bezig zijn: ze bewegen immers. 
Men geeft aan dat het ter discussie staat wat nu gezond is. Iemand die vrij 
stevig is maar wel veel sport is in hun ogen gezond. De overtuiging is dat 
mensen toch wel een biertje drinken of bitterbal eten, of dat nou op een 
sportvereniging of in de kroeg is. Men heeft liever dat mensen dit soort 
producten consumeren bij hen in de sportvereniging, dan in de kroeg. 

Volgens de verenigingen moeten we niet doorslaan. Zij zijn van mening dat 
ouders meer betrokken moeten zijn bij het welzijn van hun kinderen. Nu 
wordt volgens hen de verantwoordelijkheid bij de anderen neergelegd, 
zoals de school en sportvereniging, terwijl dat niet per se hun rol is. Men 
vindt dat de overheid veel regels en plichten oplegt aan organisaties, terwijl 
in hun ogen de ouders verantwoordelijk zijn. Men geeft aan dat er meer 
gefocust wordt op bewegen in plaats van eten: ze proberen mensen 
bewust te maken van het feit dat het belangrijk is om te bewegen. Het 
hoofddoel is mensen de mogelijkheid bieden om te bewegen. Gezonde 

voeding is in hun ogen niet hun rol. Zij linken de Gezonde Sportkantine aan 

een maatschappelijke beweging, die langzaam op gang zal moeten komen. 
Het is volgens hen net zoals bij roken: die cultuuromslag heeft ook 

decennia geduurd. Voeding zal wellicht sneller kunnen in hun ogen, echter, 
alcohol in de sportkantine zien zij als een cultuuromslag die een hele lange 

adem nodig heeft. En zolang de cultuuromslag er niet is, zien zij geen 

mogelijkheid om te bewegen. “De maatschappij gaat immers mee met 
trends.” 

  

Extreem beeld 
Bij een gezonde sportkantine krijgen de meeste verenigingen associaties 
met “worteltjes”. Het gezonde als een toevoeging op het totaalaanbod staat 
niet op hun netvlies. Door de eerste associatie is het lastig om het 
totaalconcept daarna goed over te brengen, de mening is al gevormd. 
Wanneer het totaalconcept wordt uitgelegd en zij begrijpen dat het 
aanvullend in plaats van vervangend is, geeft men aan dat zij het woord 
‘gezonde’ verkeerd gekozen vinden. Volgens hen hebben we het over een 
‘gezondere sportkantine’. Dit vinden zij een veel betere term.  
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“De mensen zijn buiten allemaal 2 of 2,5 uur gezond bezig, maar denken erna: ‘Doe mij maar een biertje’. Moet ik dan degene zijn die zegt: ‘je moet een worteltje nemen’?” 

“Als er ‘gezond’ wordt gezegd, betekent het dat wij  het nu ongezond doen.” 
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2.2. De boodschappers

De verenigingen zijn sterk gericht op anti-betutteling. Zij vinden het 
betutteling wanneer zij hun leden moeten sturen op een gezonde keuze. 
Het concept van de Gezonde Sportkantine vindt men belerend. Volgens 
hen is dat de vrije keuze van de mensen en de eigen verantwoordelijkheid. 
Hun sterke aversie tegen betutteling komt voort uit het eigen gevoel dat zij 
ervaren bij de Gezonde Sportkantine. Ieder van de verenigingen in dit 
onderzoek heeft aangegeven dat zij de richting van de Gezonde 
SportKantine betuttelend of belerend vinden, ongeacht in welke fase van 
gedrag men verkeert.  

Het bericht in de media over de motie van de gemeenteraad lijkt hier de 
grootste boosdoener te zijn geweest: men heeft de toon ervaren als 
belerend en het heeft als effect gehad dat verenigingen verder in de 
weerstand geschoten zijn. Die toon van het bericht heeft een verkeerd 
gevoel gegeven. Daarbij komt dat de lokale media sportverenigingen 
hebben gebeld om hun mening op te halen. Die kans is aangegrepen om 
direct het ongenoegen rondom de subsidiekwestie en het ongenoegen 
richting de gemeente te uiten, waardoor de onderlinge beïnvloeding sterk 

negatief is ingestoken. Ook bij dit onderdeel zien we de invloed van de low 

need for cognition. Mensen met een low need for cognition handelen 
sneller op basis van een geloofwaardige en aantrekkelijke bron dan op 
basis van de inhoud.  

Het kiezen van de juiste bron is daarmee essentieel. Men neemt snel 
dingen aan van ervaringsdeskundigen. Ook worden beslissingen sneller 
gemaakt op basis van sympathie: de persoon neemt sneller iets aan van 
iemand die hij of zij aardig vindt. Verhalen van relevante anderen zijn een 
belangrijk middel. Verenigingen reageren sneller op praktijkvoorbeelden 
van andere verenigingen of mensen uit de praktijk, dan dat zij reageren op 
communicatie vanuit de overheid of een andere organisatie. Het is daarom 
essentieel om de juiste boodschappers en afzenders te gaan selecteren. 
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“Ik weet niet waar de gemeente mee bezig is. Ze zijn alleen maar belerend bezig. We ondersteunen de gedachte van de gemeente wel, maar dat wil niet zeggen dat wij het aanbod per direct gaan veranderen.” 

“Dan gaan mijn 
haren overeind 

staan. We MOETEN dit en we MOETEN 
dat. We moeten 
helemaal niks!” 

Campagnes 
Meerdere respondenten hebben in de context van de Gezonde Sportkantine gerefereerd aan de ‘Say no to racism’ campagne van 
de UEFA. Men vindt dit een voorbeeld van een succesvolle campagne. De bekende sporters die een statement innemen spreekt 
hen aan. Volgens hen is dit wat er nodig is om draagvlak te creëren voor het concept van de Gezonde Sportkantine. Een 
campagne die zorgt voor bekendheid, met een duidelijke link naar hun eigen sport, en die tevens de leden beïnvloed. Dat is voor 
hen het belangrijkste: het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden. 

Handelen vanuit maatschappelijke betrokkenheid is een kans. Bij iedere vereniging was er wel een actieve inzet op 
maatschappelijke betrokkenheid te bemerken. Van een vereniging die met KWF logo’s op de shirts speelde, inzamelingen voor 
een lokaal fonds tot de ‘mannequin challenge’: verenigingen zetten zich graag in voor maatschappelijke onderwerpen. Veel 
verenigingen hebben een MVO tak waarbij zij inzetten op duurzaamheid en maatschappelijke vraagstukken. Deze wordt echter 
nog niet gelinkt aan de Gezonde Sportkantine. Hier ligt een kans. 
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De kansen 

PEC Zwolle 
Bij voetbalverenigingen is PEC Zwolle een belangrijke 
beïnvloeder. De meeste leden zijn supporter van PEC, of 
voelen in ieder geval binding met de club. Wanneer PEC 
speelt, blijven de kantines langer open zodat er op schermen 
gekeken kan worden. Daarnaast kijken de kinderen op tegen 
de spelers van PEC Zwolle. Er is een regionale binding: de 
jongetjes op de voetbalverenigingen willen bij PEC Zwolle 
spelen. Als de spelers van PEC Zwolle iets doen, leidt dat tot 
navolging. 

De bonden 
Verenigingen worden beïnvloed door uitingen die vanuit de 
bonden komen. Zo geven de tennisverenigingen aan dat zij 
zich laten leiden dor de KNTB, bij voetbalverenigingen wordt 
de KNVB genoemd, hockey kijkt naar de KNHB, de 
roeivereniging hecht waarde aan de KNRB en de 
zwembaden hebben het over  NOC*NSF. Dit zijn belangrijke 
partners om de boodschap bij de vereniging te krijgen, op 
een natuurlijke manier.  

Andere verenigingen in de wijk 
De verenigingen zijn sterk wijkgericht en minder stads-
gericht. Zij voelen zich met name onderdeel van de 
specifieke wijk waar zij gevestigd zijn en kijken graag naar 
de verenigingen in die specifieke wijk hoe zij de zaken 
aanpakken. Ze staan open voor samenwerkingen en zoeken 
verbinding met andere verenigingen in de wijk. Verenigingen 
van eenzelfde sport hebben onderling een sterkere klik: een 
voetbalvereniging doet inspiratie op bij een andere voetbal-
vereniging, een tennisclub bij andere tennisclubs enzovoort. 

De lokale Jumbo’s 

Bij veel verenigingen speelt de lokale Jumbo een belangrijke 
rol. De Jumbo is zeer actief op het vlak van sponsoring en 
daardoor geliefd bij verenigingen. Hun maatschappelijke 
inspanningen zorgen ervoor dat veel verenigingen hen 
weten te vinden. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol 
voor de kantinedames (zie pagina 16), omdat zij daar hun 
boodschappen doen in tegenstelling tot de Sligro.  
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Vullen of Voeden 

Alle respondenten zi jn bekend met de 
inspanningen van Wilfred Genee en dragen dit 
zelf aan tijdens het onderzoek. Met name ‘de bal’ 
heeft bekendheid bij de verenigingen. Het wordt 
echter niet positief ontvangen bij de beslissers 
binnen verenigingen. Men vind het assortiment 
dat door hem wordt aangeprezen onrealistisch. 
Tevens is men van mening dat Wilfred Genee er 
goed voor betaald krijgt en dat het daarom niet 
op waarheid berust is.  

Waar wel een grote kans te bemerken is van de 
inzet van Voetbal Inside, is aan de kant van de 
mannelijke leden van de verenigingen. Veel 

leden refereren eraan dat Voetbal inside ermee 
bezig is. Ondanks dat ze zelf soms nog niet in 

het concept geloven, herkennen ze het wel. De 
positieve beïnvloeding van Wilfred Genee ligt 
met name op de vaders van de kinderen die lid 

zijn. Wanneer het concept Vullen of Voeden beter 
hierop afgestemd wordt, kan er grote winst 

geboekt worden in de gedragsverandering. 

“Een icoon is goed, omdat het mensen aanspreekt, maar daarnaast denk ik ook van: “Ja jij vult je eigen zakken ermee, mooie jongen!”. Dan is het op deze manier, zoals wij doen, veel beter. Je moet het gewoon laten gebeuren.” 
“Voetbal Inside promoot op een geniale wijze een gezonde sportkantine. Veel vaders herkennen zich in VI. Slap geouwehoer met een biertje op de bank.”  
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3. De beslissers
Waar het aankomt op het aanbod in de kantine kunnen we een onderscheid maken tussen 
degenen die de beslissing kunnen maken vanuit hun functie en degenen die deze beslissing 
kunnen beïnvloeden door het gebruik van de kantine. Binnen dit onderzoek is gefocust op 
degenen die de beslissing kunnen maken vanuit hun functies, echter is er met een bredere blik 
gekeken naar de invloed van de gebruikers van de kantine. De gebruikers duiden we als 
beïnvloeders en worden in het volgende hoofdstuk behandeld.  

Om inzicht te krijgen in de processen rondom het aanbod van de kantine hebben we tijdens het 
onderzoek de Decision Making Unit (DMU) in beeld gebracht. Een DMU bestaat uit de personen 
binnen de vereniging die betrokken zijn in het in het proces. In dit geval hebben we het dus over de 
personen binnen de vereniging die direct betrokken zijn bij de inkoop het aanbod van de kantine, 
of hier invloed op kunnen uitoefenen. De rol van ieder lid van de DMU hangt samen met zijn rol of 
functie binnen de organisatie. Het gaat echter verder dan dit. De sociale code binnen de 
verenigingen hebben vaak een veel grotere rol dan de functieprofielen. De personen binnen de 
DMU interacteren met elkaar om tot een beslissing te komen. Dit noemen we het Decision Making 
Proces (DMP). Het blijkt dat bij het aanbod in de sportkantine officieel meerdere partijen betrokken 
zijn, terwijl de beslissing vaak bij één van hen ligt. 

Bij degenen die over het aanbod kunnen beslissen 
vanuit hun functie zijn vier rollen te onderscheiden. 
Niet iedere persona is per se aanwezig bij iedere 
vereniging. Wel zijn er bij iedere vereniging altijd 
één of meerdere van deze persona’s. Ieder van hen 
heeft andere belangen bij het aanbod in de kantine. 
Zij zoeken op hun eigen manier naar ondersteuning. 
Vanuit de sweet spot die zij kennen kan worden 
ingespeeld op verandering. De sweet spot is hun 
diepste drijfveer, datgene waar zij mee in het hart te 
raken zijn. Het is de hefboom voor gedrags-
verandering op de lange termijn. De sweet spot is 
een onuitgesproken emotie, die naast de woordelijk 
uitgesproken rationalisatie staat. De rationalisaties 
zijn de barrières zoals we die vanuit het bewuste 
gedrag zien voortkomen: “het is duurder’, “niemand 
wil het”, “de medewerkers kunnen het niet”. Hier 
dient uiteraard rekening mee gehouden te worden 
bij het veranderen van de doelgroep, echter, door 
vanuit de sweet spot te werken zorgen we voor 
positieve beïnvloeding, waarmee we komen tot een 
intrinsieke motivatie tot gedragsverandering.  
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De voorzitter De kantinebeheerder

De fanatieke vaderDe kantinedame
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3.1. De voorzitter

De voorzitter is het boegbeeld van de 
vereniging en hij draagt deze positie met 
verve. Hij is trots op zijn club en laat dit graag 
aan iedereen zien. Officieel gezien bepaalt de 
voorzitter het aanbod in de kantine. Als hij zegt 
dat iets aangepast moet worden, dan zal dit 
doorgevoerd worden. In de praktijk blijkt echter 
dat de voorzitter het meer bij de kantine-
beheerder en/ of vrijwilligers legt. Hij vindt dat 
het hun domein is en dat zij dit mogen 
bepalen. Uiteraard wel in overeenstemming en 
samenspraak.  

De voorzitter luistert naar de andere drie 
persona’s en laat hen overwegend de 
beslissing maken. Enerzijds doet hij dit vanuit 
de gedachte dat de kantinebeheerder de 
specialist is en weet wat het beste is. De 
voorzitter overlegt weleens met de kantine-
beheerder hoe dingen kunnen, echter heeft hij 
slechts incidentele invloed. Anderzijds handelt 
hij vanuit de overtuiging dat hij de vrijwilligers 
hun eigen invulling wil laten geven, omdat hij 
bang is dat hij anders de vrijwilligers kwijt 
raakt.  

De voorzitter zegt dat hij gedreven wordt door 
input van de leden. Hij neemt stellig de positie 
in: “als de leden iets willen, dan doen we dat.” 
De praktijk blijkt echter weerbarstiger, omdat 
leden niet zo snel naar de voorzitter toe zullen 
stappen om aan te geven wat zij willen. Leden 
kennen soms zelfs de voorzitter niet. De 
mogelijkheid tot inspraak bij de Algemene 
Leden Vergadering is een veel te grote 
drempel voor leden om het aanbod in de 
kantine aan te kaarten. Tevens zijn hier vaak 
de conservatievere leden dominant aanwezig, 
die graag vasthouden aan het bestaande 
aanbod. 

Beïnvloeding vanuit de kantinebeheerder, 
kantinedame of vrijwilligers is een grotere 
factor bij de voorzitter. Ook is de voorzitter 
gebrand op een goede band met sponsoren. 
De link naar de Gezonde Sportkantine wordt 
hier door hem nog niet gelegd.  
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Kenmerk 
Diepgewortelde trots op de club 

Belang 
De vereniging overeind houden 

Sweet spot 
In de spotlight staan 

Beïnvloeders 
- Kantinebeheerder 
- Kantinedame 
- Vrijwilligers 
- De sterspelers van de club 
- De sponsors 

Ondersteuning 
- Voorbeelden van andere 

verenigingen in de buurt

Gerard
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3.2. De kantinebeheerder

De beheerder is een nuchter persoon die de 
kantine van A tot Z runt. Hij draagt binnen de 
vereniging de titel ‘kantine-beheerder’. De 
kantinebeheerder kan een externe zijn die 
ingehuurd wordt, het kan iemand zijn die in 
dienst is van de vereniging of een vrijwilliger 
die extra taken heeft, met een vrijwilligers-
vergoeding. De kantinebeheerder heeft 
ervaring met horeca. Hij weet aan welke 
processen er voldaan moet worden, heeft 
papieren op zak en kent het klappen van de 
zweep. Naast het beheren van de kantine is hij 
ook verantwoordelijk voor de hygiëne. De 
kleedkamers moeten schoongemaakt worden, 
de toiletten verzorgd en de keuken dient spik 
en span te zijn. De beheerder heeft veel op 
zijn bord.  

De kantinebeheerder doet wat de voorzitter 
wil. De voorzitter neemt er echter meestal 
geen standpunt over in. Hij laat de kantine-
beheerder beslissen over het aanbod en heeft 
vertrouwen in beslissingen die de beheerder 
maakt.  

De keuze voor het aanbod die de beheerder 
maakt is gebaseerd op twee speerpunten: 
winstgevendheid en gemak. Het belang van de 
beheerder is te zorgen dat er voldoende omzet 
is zodat de kantine financieel gezond blijft. 
Winstgevendheid is daarbij de belangrijkste 
factor voor hem, al zal hij het niet zo noemen 
(“de vereniging maakt geen winst”). Daarnaast 
moet het aanbod niet te moeilijk of te 
arbeidsintensief zijn. De beheerder heeft te 
maken met wisselende vrijwilligers die bar- en 
keukendiensten moeten draaien en daar ziet 
hij het fout gaan. Soms is er iedere week 
iemand anders die hij dan alles opnieuw moet 
uitleggen. Hij kiest voor gemakkelijke, kant-en- 
klare producten, die door iedere vrijwilliger 
gemaakt kunnen worden.  

Vertegenwoordigers die hem kant-en-klare 
producten aanbevelen en promotiematerialen 
aanbieden, beïnvloeden hem. Favoriet zijn de 
vertegenwoordigers met aanbod van Heineken 
en AA; zij geven goed advies en verspreiden 
gratis materiaal dat de club goed kan 
gebruiken. 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Kenmerk 
Nuchterheid 

Belang 
Omzet draaien 

Sweet spot 
Gemak 

Beïnvloeders 
- Voorzitter/ bestuur 
- Vertegenwoordigers  
- De leden (rationeel) 
- De Sligro  

Ondersteuning 
- Manieren om geld te verdienen 
- Tips voor tijdsbesparing

Ferry
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3.3. De kantinedame

De kantinedame is iemand die vanuit liefde 
voor de club de kantine draait. Zij kan in 
sommige gevallen de kantinebeheerder zijn, 
maar zal zichzelf niet zo noemen. Zij is een 
vrijwilliger; een stevige tante die zich volledig 
inzet vanuit en met liefde voor haar club. Ze is 
trots op haar vereniging en dit draagt ze uit in 
het werk dat ze in de kantine stopt. 

Ze speelt een grote rol in het eten dat 
aangeboden wordt. In feite bepaalt zij het 
aanbod. De voorzitter luistert naar haar 
wensen en geeft haar veelal de volledige 
vrijheid. Ze vindt het leuk om nieuwe dingen te 
proberen. Ze doet daar graag nieuwe ideeën 
voor op. De Sligro is verder weg voor haar en 
daar komt ze niet veel. Ze doet de bood-
schappen met name in de lokale Jumbo. Hier 
ziet ze soms leuke dingen die ze op de club 
uitprobeert. Ze wordt enthousiast van inspiratie 
en leuke tips.  

Ze geniet van de complimenten die ze krijgt 
voor al het werk en de liefde die ze er in stopt. 
Ze legt haar hart erin. Tegelijkertijd is ze heel 
praktisch ingesteld. Het moet makkelijk 
geregeld zijn, zodat alle vrijwilligers die 
keukendienst draaien net zulke goede dingen 
kan maken als zijzelf.  

De kantine is Rina's domein, haar kindje. Ze is 
geliefd bij alle leden en het bestuur; ze wordt 
op handen gedragen. 
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Kenmerk 
Zorgzaam 

Belang 
Blije leden en kinderen 
Gezelligheid 

Sweet spot 
Waardering 

Beïnvloeders 
- De leden 
- Haar echtgenoot 
- Lokale supermarkt 
- Vertegenwoordigers 

Ondersteuning 
- Inspiratie, afgestemd op eigen club 
- Kant en klare tips en ideeën 

Rina
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3.4. De fanatieke vader

Bijna iedere vereniging heeft er wel één: 
fanatieke vaders die alles doen voor de club. 
De fanatieke vader is helemaal verbonden met 
de vereniging. Zijn kinderen sporten bij de 
vereniging en hijzelf meestal ook. Hij is zoveel 
mogelijk op de vereniging en stopt er veel tijd 
en liefde in. Hij neemt deel in commissies en 
overleggen, is te vinden op de velden, in de 
kleedkamers en in de kantine. In feite zet hij 
de toon in de club. Onofficieel heeft hij meer 
invloed op de leden dan het bestuur, omdat hij 
altijd op de club is, altijd vrijwilligerswerk doet 
en iedereen hem kent. Hij is de persoon waar 
mensen heen gaan om te klagen over het 
bestuur. 

De vereniging is een plek waar mooie 
herinneringen zijn opgebouwd: hij ziet zijn 
kleine meid genieten op het veld en drinkt er 
het eerste biertje met zijn zoon.  

 

Hij draait meestal zelf de kantine niet, maar 
kan er wel nauw bij betrokken zijn. Soms is 
zijn vrouw de kantinedame. Samen beslissen 
ze dan wat er voor aanbod is, wat hij 
vervolgens inkoopt bij de Sligro. Het aanbod 
moet met name praktisch van aard zijn, met 
niet teveel gedoe. Omdat hij er niet zelf mee 
aan de slag gaat, maar het doorzet naar de 
vrijwilligers in de kantine, wil hij dat het voor 
iedereen makkelijk te begrijpen is.  

De fanatieke vader kan een belangrijke spil 
zijn in een gezonder aanbod, omdat hij een 
grote invloed heeft, veel enthousiasme kent en 
dingen doorduwt. Het eerste team of de 
sterspelers van de club zijn voor hem uiterst 
belangrijk: alles draait om deze iconen van de 
club. Verder heeft hij nauw contact met de 
leden, waardoor hij op een informele manier 
kan luisteren naar de behoefte van de leden. 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Kenmerk 
Bevlogen 

Belang 
De club! 

Sweet spot 
Erkenning en plezier 
Club in de spotlights 

Beïnvloeders 
- De leden 
- De kantinedame 
- De voorzitter 
- De sterspelers van de club 

Ondersteuning 
- Praktische tips 
- Voorbeelden van andere 

verenigingen

Joop



�

�18 �

Het bieden van structuur 

Alle beslissers kennen een hoge mate van 

zekerheidsbehoefte in hun werk. Men houdt niet 
van ambiguïteit en bouwt graag zekerheid en 

orde in het werk in. Onverwachte veranderingen 
en open eindes vormen een negatieve ervaring 

en dit wordt bij voorkeur vermeden.  

In de kantine werken de beslissers met 
gestructureerde processen. Men is geordend en 
werkt met lijsten en procedures. Structuren zijn 
belangrijk voor de beslissers, omdat deze 
zekerheid bieden waardoor het werk snel en 
goed gedaan kan worden. 

Het is belangrijk om de beslissers voldoende 
orde en structuur te bieden wanneer we hen een 
gezonder aanbod willen verkopen. 
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4. De fases van 
gedragsverandering

Vanuit het onderzoek is gebleken dat de mate van intentie en het gedrag ten aanzien van de 
Gezonde Kantine sterk verschilt. Sommige verenigingen verkeren in grote weerstand. Anderen 
staan er voor open. Sommigen geven onomwonden aan er niet in te geloven, terwijl anderen 
bewust of onbewust al bezig zijn met gezonder aanbod. Deze verschillende fases van gedrag 
zorgen voor verschillende behoeften, weerstanden en kansen. Iedere fase kent andere 
gedragingen en vereist andere cues to action om verenigingen naar de volgende fase te brengen. 
De verandering dient stap voor stap doorlopen te worden voor een duurzaam resultaat. 

Het is belangrijk om geen fases overslaan door te grote stappen te nemen; zo ontstaat weerstand. 
In andere gevallen, wanneer men de stap wel neemt, terwijl er stappen worden overgeslagen, kan 
zich terugval naar een eerdere fase voordoen. Ook deze situatie is geconstateerd bij verenigingen 
in Zwolle. Door vanuit dit model te werken zorgen we dat er inzicht komt in het veranderingsproces 
waarmee verenigingen verleid kunnen worden tot een gezonder aanbod in de kantine.
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FASE 1 
Weerstand

FASE 2 
Overweging

FASE 3 
Voorbereiding

FASE 4 
Actie

FASE 5 
Verankering

Terugval
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4.1. Weerstand

In deze fase draait het om de waarom-vraag. Een vereniging die zich in deze fase bevindt, kent 
grote weerstand tegen het concept van de Gezonde Sportkantine. Er is sprake van het reactance 
effect: men heeft het gevoel ingeperkt te worden in de vrijheid en verzet zich hevig. De term 
‘Gezonde Sportkantine” heeft een averechts effect op verenigingen in deze fase: ze gaan er in 
sommige gevallen dan juist harder tegenin.  

In deze fase is de concurrentie moordend: de Gezonde Kantine moet concurreren met de 
commerciële merken die hun ongezonde aanbod zeer succesvol bij de doelgroep weten aan te 
prijzen. Momenteel varen de verenigingen op vertegenwoordigers van de concurrenten van de 
gezonde Sportkantine, zoals Heineken, Coca Cola en AA. Zij bieden de vereniging concrete 
beloningen aan voor de ongezonde keuze: korting op de inkoop, een spaarsysteem om voor de 
club gratis merchandise te bestellen… de concurrentie is overal en is zeer consistent in de aanpak. 
Een korte communicatieve inzet op de Gezonde Kantine heeft geen effect. Er zal een consistente 
stroom aan positieve beïnvloeding dienen te zijn om tegen de concurrentie te kunnen strijden in 
deze fase. 

Verenigingen in deze fase kenmerken zich door vijf type reacties (de bijbehorende quotes zijn 
quotes die door respondenten gegevens zijn):  

Afschuiven van het probleem 
“Een gezondere kantine heeft effect op de omzet. De gemeente maakt 

de huurprijs van de velden duurder, maar wil wel een  gezondere 
kantine. Hoe moeten we dit doen? Laat ze daar maar subsidie voor 

geven.” 

Ontkenning van het probleem 
“Wij zijn van beweging, niet van eten. Deze mensen sporten 

tenminste. Focus je op mensen die niet bewegen en alleen maar op de 
bank hangen!” 

Bagatelliseren van het probleem 
“Doordeweeks valt het mee wat er verkocht wordt aan alcohol. In het 
weekend vinden mensen het juist lekker om een biertje te drinken en 

een wedstrijdje te kijken. Dat hoort bij het voetbal”.  

Boosheid 
“Dat bepaal ik zelf wel!” 

“Ik merk dat ik zoiets heb van; waar bemoeien jullie je mee?” 

Strategische zelfpresentatie 
“Dat heb ik al lang geprobeerd, maar de leden willen het niet.” 

“Wij schenken nooit onder de 18. We vragen niet om legitimatie, we 
weten precies wie wie is. Ja, soms komt er wel iemand die jonger is 

wat halen, maar dat is dan voor de ouders.” 
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Attitude 

De houding van de verenigingen kan worden gedefinieerd als een hoge mate van externalisatie en 
daarmee gepaard een groot gevoel van betutteling. 

Hoge mate van externalisatie 

Men ontkent het belang van een Gezonde Sportkantine en voelt zich 
aangevallen. Er is sprake van een hoge mate van externalisatie. Zij 
zoeken minder de verantwoordelijkheid bij zichzelf, en veel meer bij 
de omgeving. Men geeft aan dat de omstandigheden dusdanig zijn, 
dat zij er zelf niet veel aan kunnen doen. Zo is het systeem nu 
eenmaal. Gezonde keuzes zijn geen verantwoordelijkheid van de 
vereniging, maar zijn een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het 
kan in hun ogen pas veranderd worden als er een cultuuromslag 
plaatsvindt, zoals met roken. Men vindt het de eigen keus van 
mensen. Waar het kinderen aankomt vindt men het de rol van de 
ouders, die zich bewust moeten worden van het feit dat er gezonde 
alternatieven zijn. 

Groot gevoel van betutteling 

Men heeft een wantrouwende instelling richting de gemeente en 
overheid, vooral voortkomend uit de subsidiekwestie. De verenigingen 
ervaren dat de gemeente nu een maatschappelijke rol bij hen neerlegt, 
maar dat de gemeente vergeet dat de sportvereniging een 
sportvereniging is. Zij vinden het niet terecht dat zij gezien worden als 
een partij die mensen moet sturen naar een gezonde leefstijl. Men 
ervaart een hoge met van betutteling en belering, en daar is men 
extreem allergisch voor. Men vindt dat de gemeente vragend en 
dwingend is, maar daarnaast niet faciliteert. Men is regelmoe. 

Het doel 

Het doel in deze fase is om de vereniging in te laten zien dat een gezonder aanbod van belang is 
voor de eigen vereniging. We willen een ‘aha’-moment creëren. Het is belangrijk om nog niet over 
daadwerkelijke actie te spreken, of over het aanpassen van kantineaanbod. Deze fase kan een 
fase van een lange adem zijn. De informatie dient met name gebaseerd te zijn op feitelijke 
informatie en op het verstevigen van het maatschappelijke draagvlak. Het is essentieel dat het 
beeld geschept wordt dat een gezonder aanbod een breed gedragen maatschappelijk speerpunt 
is, en dat het niet iets is wat de gemeente, of een andere partij, oplegt. In deze fase is het 
belangrijk om een boodschap vanuit de gemeente te vermijden. Dat stuit op teveel weerstand.  

Daarbij dienen de eigen kansen voor de vereniging belicht te worden. Nog niet vanuit het brons-
zilver-goud systeem van de vaantjes met de button. Dit werkt averechts: men voelt 
zich hierdoor gemanipuleerd en vindt dit de verkeerde manier van motiveren. 
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“Als je vroeger roken uit de kantine zou halen, zou dat ook niet gelukt zijn. Nu is dat wel zo. Wellicht gebeurt dit ook met alcohol over 30 jaar. Overal moet aan verdiend worden. We moeten nu gewoon inspelen op vraag en aanbod.” 

“Alles heeft normen en voor alles is een vergunning of een contract nodig. Als je je daar niet aan houdt, krijg je gelijk dreigementen te 
horen.” 

“Als we besluiten om gezonder te worden, dan doen we dat omdat we dat belangrijk vinden, maar niet voor een button!” 
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De communicatiestijl 

Empathie is de meest belangrijke beïnvloedingsstijl voor verenigingen in deze fase. Door de grote 
weerstand en het gevoel van betutteling is het binnenkomen onder de vlag van de Gezonde 
Kantine een vruchteloze tijdsinvestering. Wat wel werkt is binnenkomen vanuit oprechte interesse 
in de vereniging en de club. Het doel van de vereniging in deze fase gaat met name om het 
bestaansrecht van de vereniging. Dit betekent dat er genoeg leden moeten zijn, en dat de 
vereniging financieel gezond is. Daarnaast is de maatschappelijke functie in de wijk belangrijk, 
waarbij men gedreven wordt door de sociale verbondenheid die men realiseert. Door vanuit deze 
aspecten het gesprek aan te knopen kan er een ingang gecreëerd worden en kan men 
overgehaald worden naar fase 2. 

Belonen van eigen initiatieven 

Een kans in deze fase is het binnenkomen op een informele 
manier, om vervolgens de vereniging te belonen voor hetgeen 
men al goed doet. Alle verenigingen in het onderzoek die in 
fase 1 verkeerden hadden grote weerstand tegen het concept 
van de Gezonde Kantine. Uiteindelijk bleken zij allemaal wel 
iets te doen wat in het concept past: het aanbieden van 
alcoholvrij bier, het serveren van een broodje gezond of het 
bannen van Red Bull. Zij zullen dit niet erkennen vanuit het 
concept van een gezonde kantine, er liggen andere drijfveren 
aan ten grondslag. Dat doet er echter niet toe. Het feit dat zij 
iets doen, kan de ingang zijn om hen open te laten staan voor 
het concept en hen voorzichtig naar fase 2 te halen. 

Niet vanuit gezondheid werken 

Omdat er zoveel weerstand is tegen de Gezonde Kantine, is het aan te raden om 
op andere punten aanknopingen te zoeken. Vanuit een positionering 
“gezondheid” roepen we weerstand op. Echter, vanuit andere positioneringen 
kunnen we rekenen op aansluiting. Zo wordt er bij veel verenigingen geen Red 
Bull verkocht. Men vindt dit bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie in de sport. Bij 
sommige verenigingen wordt de frituur later aangezet. Niet vanuit gezondheid, 
maar omdat anders de frituurpan sneller aan vervanging toe is. En in het 
zwembad wordt er geen alcohol geschonken voor de veiligheid. Het zijn allemaal 
factoren die leiden tot keuzes die uiteindelijk gezonder zijn, maar die men niet 
vanuit gezondheid initieert. Door vanuit deze “paarden van Troje” te gaan 
werken, komen we op een laagdrempelige manier binnen en kunnen we de 
interesse wekken. 
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“Wij verkopen geen Red Bull meer. We hebben een keer een vreselijk incident meegemaakt. Een jongen uit A1 had voor de wedstrijd twee blikjes Red Bull op en kreeg tijdens de wedstrijd een hartstilstand. Vanaf toen is het direct uit de kantine gehaald.” 

“Wij hebben geen frituur en iedereen vindt het prima. De afzuiging is veel te duur om te laten installeren.” 



�

4.2. Overweging

In deze fase is de vereniging aan het afwegen en denkt na over een gezonder aanbod. De wat-
vraag staat centraal. Men erkent het belang, maar weet nog niet of dit bij de vereniging zou 
moeten liggen. Er zijn teveel barrières om daadwerkelijk stappen te gaan zetten. Er kan ook nog 
sprake zijn van weerstand, al is er wel een opening om het gesprek aan te gaan. De barrières zijn 
zo overheersend, dat hier allereerst op ingezet zal moeten worden. Dit betekent dat we de kosten-
baten analyse naar de positieve kant moeten gaan doen laten uitslaan. De verenigingen ervaren 
teveel kosten (barrières) en te weinig baten om naar de volgende fase te gaan. 

Omdat er nog geen grote urgentie bij het onderwerp ligt is er sprake van een zeer lage intrinsieke 
motivatie. Stimulans komt met name vanuit extrinsieke motivatie. Het is dan ook niet 
verwonderend dat verenigingen in deze fase als idee een subsidie voor een gezonde kantine 
aandragen. 

Doel 

Ook in deze fase dienen we nog niet naar de actie te schieten: het doel is om de voordelen te gaan 
vergroten op persoonlijk vlak. In deze fase is het noodzakelijk dat we een gezonder aanbod 
concreter gaan maken. We dienen duidelijk te maken dat het geen vervangend aanbod is, maar 
een complementair aanbod. Daarbij moeten we de WIFM-factor (What’s in It For Me) vergroten. 
Men heeft teveel barrières en nog te weinig persoonlijke motivaties. 

De barrières 

Derving van inkomsten 

Een grote barrière is de derving. Alcohol is veelal de motor van de 
kantine. Hierop inzetten betekent dat er minder omzet is. Daarnaast is er 
een risico in het weg moeten gooien van producten. Verse producten 
gaan sneller over datum en moeten weggegooid worden waardoor men 
hier verlies op draait.  
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“Als je zes pakken inkoopt, waarvan er vervolgens vijf over datum gaan… dan weet ik wel een betere manier om mijn geld weg te gooien.”  

Verhaal uit de praktijk 

Een vereniging hanteert voor het gezonde aanbod 
een op=op beleid. Zij proberen een week lang iets 
nieuws uit in de kantine. Als het product niet loopt, 
wordt het aantal direct gehalveerd. Zo voorkomen ze 
derving en kunnen ze peilen wat hun leden willen. 
Een tijd terug hebben ze dit gedaan met 
krentenbollen met kaas. Deze bleken een groot 
succes. De krentenbollen worden nu 50/50 verkocht 
in vergelijking met producten uit de frituur.
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Vraag - aanbod 

De grootste barrière voor een gezondere sportkantine is het feit dat 
geen van de leden behoefte heeft aan gezond eten of drinken in de 
ogen van de vereniging. Men geeft aan dat zij zouden overwegen om 
het aanbod te veranderen wanneer de leden er behoefte aan hebben.  
Men is er echter sterk van overtuigd dat dit niet zo is. In hun ogen 
werken zij volgens het vraag-aanbod principe. De waarheid is 
genuanceerder: men werkt eerder volgens het aanbod-afname principe. 
In eerste instantie geven ze aan dat niemand zich uit over het 
kantineaanbod. Wanneer het gesprek vordert komen ze toch tot inzicht 
dat ze het zelf ook niet actief vragen aan de leden.  

Zij willen vervolgens graag input van de leden ophalen, echter komt 
dit er niet van wegens tijdgebrek. Omdat de urgentie in deze fase nog 
steeds niet heel groot is, zullen ze dit zelf ook niet gaan initiëren. 
Wanneer de onderzoekers tijdens het onderzoek aanbieden om 
informatie bij de leden op te halen zonder verplichting van de kant 
van de vereniging, wordt men enthousiast. Men is heel benieuwd 
naar wat “de klanten willen”. Tevens kunnen we hierbij gebruik maken 
van reciprociteit: het gevoel van wederkerigheid treedt op, waardoor 
het beeld van “de gemeente” positief verandert.  

De communicatiestijl 

Kleine stapjes 
In deze fase is de overgang een geleidelijk proces. Kleine, gemakkelijke stapjes werken. 
Bijvoorbeeld een groentekroket in plaats van een gewone kroket, een bruin broodje met kaas of 
smoothies met fruit uit de vriezer. Kant-en-klare zaken om een overstap te maken hebben de 
meeste kans van slagen. En ook al zijn de vervangende stappen niet optimaal gezond, het is een 
eerste zetje in de goede richting. Wanneer hier succesbeleving op wordt gecreëerd, kan de 
volgende stap gezet worden.  

Ambassadeurs 
In deze fase is de inzet van ambassadeurs die de boodschap verankeren gewenst. Dit zijn bij 
voorkeur andere verenigingen uit dezelfde tak van sport, uit de directe omgeving. Ook de bonden 
zijn van invloed. Dit zorgt voor een extra boost. De gemeente zou dit traject kunnen initiëren; zij 
verstevigt op deze manier het gevoel dat het een maatschappelijk speerpunt is en niet alleen iets 
is wat bij de verenigingen neergelegd wordt. Iedereen moet er dan bij betrokken worden.  

Persoonlijk contact 

Vereniging in deze fase geven aan dat de ambitie voor een gezonde 
sportkantine nog niet groot is, maar dat er best behoefte is aan hulp 
betreft een gezonde sportkantine. Eigenlijk zien ze die hulp het liefst 
zoals de commerciële partijen hun vertegenwoordigers rondsturen. 
Het is voor de verenigingen belangrijk dat het contact niet betuttelend 
is en dat men van de contactpersoon op aan kan. Geen eenmalig 
bezoek, maar een vaste contactpersoon is wat zij wensen.
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“Wat tof dat Zwolle Gezonde Stad dit doet! Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Daar kan ik in de praktijk de inkoop op 
baseren.”  

“Een goed beeld van de bewoners zou fijn zijn, dan kunnen we het aanpassen. Ik ga niet meer voor honderden euro’s inkopen en het dan uiteindelijk weggooien.”  

“Op de vereniging komt er iemand langs om de lichtmasten te onderhouden, de cv wordt onderhouden en de velden worden onderhouden. Waarom wordt er dan niks gedaan met de gezonde sportkantine in de vorm van persoonlijk contact?” 
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4.3. Voorbereiding

Deze fase houdt in dat de vereniging zich bewust is van van de voordelen van een gezonder 
aanbod en dat de vereniging overweegt om maatregelen te nemen. Men heeft echter nog een 
zetje nodig om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Net zoals in de eerdere twee fasen in dit 
model is het van belang om de voordelen te blijven benadrukken en de barrières te verminderen. 
Echter, deze fase kenmerkt zich door een bepaald punt: het concreet uitleggen wat er gedaan 
moet worden en hulp inbouwen op momenten dat dit niet direct lukt of als er zich problemen 
voordoen. We dienen er dus niet alleen voor te zorgen dat het gedrag gecommuniceerd wordt naar 
de doelgroep, maar dat zij dit ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Hiervoor is ondersteuning van de 
verenigingen nodig op meerdere vlakken. 

Het doel 

De verenigingen in deze fase zijn gevoelig voor het ‘steady’ introduceren van gezonder aanbod. 
Ook is het voor hen noodzakelijk dat er een leuk aanbod van gemaakt kan worden. Men geeft aan 
dat er een programma voor moet zijn, mensen moeten erop voorbereid worden en er moet 
geleidelijk naar toe gewerkt worden. In deze processen moet er goed nagedacht worden over wat 
er wordt gedaan. In deze fase is er behoefte aan concrete ondersteuning. Dit is de hoe-fase.

De behoeftes

Plan van aanval 

Voor de werkbaarheid moet er een goed plan de campagne met een stappenplan aanwezig zijn, 
waarin communicatie- en informatiemateriaal beschikbaar is. Er moet duidelijk uitgelegd zijn hoe 
het gedaan moet worden. De huidige map van de Gezonde Sportkantine is hier een goed middel 
voor. Wel geven de respondenten aan dat zij in de map nog geen duidelijk stappenplan vinden. 
Het beschrijft voor hen meer waar je als kantine uiteindelijk naar toe wilt.  Waar men naar op zoek 
is, is een simpel en praktisch stappenplan. Het moet duidelijk zijn hoe je aftrapt, wat je daarna doet 
en hoe je vervolgens zorgt dat het bij leden terechtkomt, waarbij het duidelijk gemaakt kan worden 
dat het ook in hun belang is. Het is belangrijk dat er niet te snel gegaan wordt en dat er goed 
nagedacht wordt hoe de introductie bij de leden vormgegeven gaat worden. 
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Verhaal uit de praktijk 

Een vereniging is gestart met het schenken van 
gezonde ranja in plaats van normale ranja. Hier 
hebben zij bij de start niets over gecommuniceerd. 
Ze hebben eerst de gezondere ranja uitgeschonken 
voor de teams zonder het te vertellen. Hier hebben 
zij zelf in geïnvesteerd, omdat de suikerloze ranja 
een stuk duurder was. Na een paar maanden 
hebben zij gecommuniceerd dat zij ‘stiekem’ al een 
tijd suikerloze ranja schonken. Ouders reageerden 
hier volgens de vereniging heel enthousiast op. 
Daarmee was het fundament voor verdere 
aanpassingen gelegd.
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Het beloningssysteem met brons, zilver en goud wordt in deze fase goed ontvangen. Men geeft 
aan dat zij het leuk vinden dat er door relatief kleine aanpassingen al een beloning uitgereikt kan 
worden en dat deze aanpassingen door alle sportverenigingen gedaan kunnen worden. 

Praktische stappen 
Duidelijke, praktische stappen is het belangrijkste. Bij ieder leuk 
idee doemt een praktische vraag op; daar moet de informatie in 
voorzien. De meeste verenigingen in deze fase reageren heel 
enthousiast op smoothies maar  denken gelijk praktisch omdat 
dit extra inkopen en handelingen oplevert. Er is dan een 
smoothiemaker nodig en de smoothies moeten vers gemaakt 
worden. Dit soort praktische obstakels doemen bij ieder idee 
op. Door deze van tevoren te tackelen begeleiden we de 
verenigingen naar fase 4. 

Praktijkvoorbeelden 
In deze fase is men zeer ontvankelijk voor praktijkvoorbeelden van 
andere verenigingen in de directe omgeving die dit traject ingegaan zijn. 
Uit deze voorbeelden kunnen leermomenten gehaald worden, do’s en 
don’ts, welke partijen erbij betrokken zijn. Voorbeelden van andere 
verenigingen in dezelfde tak van sport spreken het meest aan: een 
voetbalvereniging kijkt het liefst naar andere voetbalverenigingen, terwijl 
een tennisclub graag een voorbeeld van een andere tennisclub ziet. 
Men vindt het interessant om te kunnen kijken bij een Gouden Kantine in 
de eigen omgeving. Dit spreekt voor hen vele malen meer aan dan een 
informatieavond bij de Sligro, zoals zij het zelf duiden. Een kijkje in de 
keuken bij een lichtend voorbeeld vindt men leuk. 

Ervaren en beleven 
De verenigingen in deze fase willen vooral 
ervaren en beleven. De map met informatie 
kan helpen, alleen het zet hen nog niet aan 
tot actie. Het is de achtergrondinformatie 
die ze doorbladeren.  

Visualiseren is het sleutelwoord. Het is 
belangrijk dat het proces naar een gezond 
aanbod op een leuke manier gebracht 
wordt. Meerdere verenigingen in deze fase 
hebben aangegeven dat een proeverij voor 
henzelf en/ of de leden goed zou kunnen 
werken. Dit is een logisch beslisproces 
voor hen: zij bepalen ook op deze manier 
welke nieuwe wijnen er geschonken gaan 
worden in de vereniging. 
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“Een groot probleem zien wij in het praktische. We kunnen heel stoer zeggen dat we vanaf heden verse smoothies gaan maken, maar daar is ook apparatuur voor nodig. En dan verkoop je straks maar twee glazen per dag. Dat gaat gewoon niet werken. Dan gooi je meer weg dan dat je gebruikt”. 

““Het zou leuk zijn als we een keer kunnen kijken bij een vereniging die goud heeft. Kijken hoe zij het doen en wat daar het aanbod is in de 
kantine”.  
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Persoonlijke begeleiding 
In deze fase wordt wederom de behoefte voor persoonlijke begeleiding geuit door de verenigingen. 
Zij worden enthousiast van het idee van ondersteuning vanuit Team: Fit en benoemen dit als een 
coach. Men ziet dit in de vorm van een inspirator die mensen overhaalt om actie te ondernemen. 
Dit zou volgens hen wel op een leuke manier gebracht moeten worden en de ambassadeur moet 
bevlogen zijn en in staat zijn om mensen mee te krijgen. 

De adviseur van Team:Fit is een sterk middel in deze fase. Wel dient de adviseur eerder in beeld 
te komen. Op de website wordt aangegeven dat de adviseur komt nadat het team geformeerd is: 
dit is een stap te laat. De verenigingen willen eerst de adviseur en dan het team samenstellen. 
Stap 4 wil men graag als stap 1. 

Samenwerking  
De verenigingen geven aan dat samenwerken met andere verenigingen goed kan werken. 
Verenigingen die samen kijken naar het aanbod is wellicht leuk. Ook een gezamenlijke inkoop, met 
korting, is veelvuldig genoemd. Zestien verenigingen zijn blijkbaar al verenigd in de ICZ: de Inkoop 
Combinatie Zwolle. Zij hebben bijvoorbeeld met elkaar afgesproken dat zij alleen bij de Sligro en 
Heineken inkopen. Door dit soort constructies te gebruiken voor het gezonde aanbod zorgen we 
enerzijds voor financieel slimmere inkoopstructuren voor de verenigingen, en anderzijds voor 
onderlinge sociale beïnvloeding.  

Daarnaast is het voor verenigingen een grote kans om samenwerking met leden te zoeken. In de 
voorbereidingsfase kan input van leden waardevol zijn. Bijvoorbeeld bij het maken van posters, het 
opstellen van hygiëne regels en het verkrijgen van een blender. Verenigingen geven aan dat er 
enthousiaste input geleverd wordt, als zij het vragen aan de leden.  
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Verhaal uit de praktijk 

Een vereniging heeft een ‘Gezonde Denktank’ in het leven 
geroepen, waarin ouders van sportende kinderen hun bijdrage 
kunnen leveren voor het concept. Men heeft daarvoor ouders 
geselecteerd die vanuit hun eigen kracht en talenten kunnen 
ontwikkelen, zoals: 
•iemand met kennis van de horecawetgeving  
•iemand met kennis van de Voedsel en WarenAutoriteit 
•iemand met een eigen restaurant (voor de koelvitrine) 
•iemand die de lay-out kan maken (designer) 
•iemand die de inkoop van de producten kan doen 
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4.4. Actie

De vereniging besluit om actie te ondernemen en onderneemt zelfstandig stappen om gezondere 

keuzes te gaan aanbieden. Hij of zij gaat geïnspireerd aan de slag. In deze fase is een groot punt 
van aandacht dat het gedrag nog onvoldoende is ingebed en daarmee instabiel is. Blijvende 

aanmoediging en ondersteuning van de vereniging is in deze fase essentieel. Belangrijk is om 
begeleiding te blijven geven, nadat men een stapje heft gezet. Klantenbinding is enorm belangrijk. 
Zodra men gaat starten en er teleurstelling optreedt, vervalt men alweer snel in de oude 
gewoonten. Op dit soort cruciale momenten is aandacht voor de klant noodzakelijk.

De behoeftes

Promotie en publiciteit 
Ondersteuning bij promotie en publiciteit is in deze fase aan te bevelen. Verenigingen hebben een 
zwak voor goede promotie. Zelf zullen ze hun kantineaanbod echter niet zo snel communiceren: 
geen enkele vereniging in de voorgaande fases, die hebben meegedaan aan het onderzoek, 
communiceert het kantineaanbod actief.  

Levendig houden 
De verenigingen die zich in de actiefase bevinden bemerken dat het concept levend gehouden 
moet worden, omdat het anders wegzakt. Zij zijn dan ook actief op zoek naar manieren om het 
gezonde aanbod beter zichtbaar te maken. Niet alleen door met posters te werken, maar zij zijn 
echt op zoek naar andere, out-of-the-box ideeën.  

 

Eigen branding

Wanneer sportverenigingen in fase 4 verkeren zien we de 
behoefte aan een eigen concept op maat. Ze werken graag 
met een eigen naam, beeldmerk en karakters om hun 
gezondere kantine te promoten. Zij werken het liefste met 
hun eigen concept op de promotiematerialen, bijvoorbeeld 
bidons met de voetbalshirtjes van de club. 
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Zed en Sop is het 
concept van 
OptiSport. Zij bieden 
een gezonder 
lunchpakket aan 
vanuit Zed en Sop.

VoetbalVitaminen is het 
gezonde kantine 
concept van VV 
Berkum.
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4.5. Verankering
In deze fase werkt de vereniging volgens de principes van de Gezonde Kantine. Het is 
gewoontegedrag en verankerd in het reguliere aanbod. Verenigingen in deze fase kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het inspireren van verenigingen in andere fases. Zij zijn de ambassadeurs 
die nodig zijn voor de verandering.  

Omdat er binnen het onderzoek onvoldoende tot geen kantines deelnamen die zich in deze fase 
bevinden, kan er vanuit dit onderzoek verder geen data gegenereerd worden op het vlak van de 
behoeftes en kansen van kantines in fase 5. 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5. De beïnvloeders 
Naast de personen die direct invloed uitoefenen op het aanbod, zijn er ook spelers in het veld die 
indirecte invloed uitoefenen op het aanbod. Dit zijn de gebruikers van de kantine. Deze 
doelgroepen vormden niet de hoofddoelgroep van het onderzoek. Wel zijn zij in een verkennend 
onderzoek meegenomen als respondenten binnen het onderzoek. Daaruit zijn zes subdoelgroepen 
verschenen. Per doelgroep zijn er een set van algemene inzichten opgehaald. 

 

5.1. De trainers

De trainers van de vereniging hebben weinig met de kantine, ze halen er hun schouders over op 
en vormen geen uitgesproken mening. Toch kunnen zij een rol spelen in de beïnvloeding, met 
name waar het de ongeschreven regels en sociale normen aankomt. Het kantineaanbod sijpelt via 
de trainers vaak door in de kleedkamers of op het veld. Het gedrag van de trainer bepaalt voor een 
groot gedeelte de ongeschreven normen voor het team.  

We zien dat het aanbod van de kantine niet alleen gebonden is aan de fysieke 
plek van de kantine: het aanbod verspreidt zich over het veld, in de 
kleedkamer en onder de douche. Deze uitwaaiering van het kantineaanbod 
kent kansen voor een gezond aanbod. Zo hebben sommige jonge teams 
“fruitdienst”. Eén iemand moet dan het fruit regelen, vanuit huis. Voor de 
moeders is dat soms een heel gedoe: fruit regelen en voorsnijden voor 10-15 
kinderen en de trainers. Hier ligt een kans voor de kantine. Bij alcohol zien we 
dat dit ook buiten de kantine genuttigd wordt, bijvoorbeeld in de kleedkamer of 
onder de douche. 

De professionele trainer 

De professionele trainer is fanatiek in de sport. 
Hij is gedreven en gefocust en drijft zijn team 
tot prestatie. Deze trainer is van het ‘drillen’. 
Winnen is belangrijk. Eten spelt bij hem geen 
rol. Dat is iets waar de sporters zelf voor 
zorgen. De pauze is bedoeld om water te 
drinken. Alcohol zet hij soms in als beloning: 
na een goede prestatie komt er een krat bier 
op tafel. 

De vrijwillige trainer 

De vrijwillige trainer is vaak een vader, of een 
verenigingslid uit een A-team. Ook bij hem is 
winnen belangrijk, maar het sociale staat met 
stip voorop. Hij neemt soms eten mee voor in 
de pauze, zoals koekjes of snoepjes. Als het 
een vader betreft is er vaak sprake van grote 
trots en wordt de band met de jongeren soms 
verstevigd met bier, als mannen onder elkaar. 
Af en toe trakteert na een goede training. Dit 
zijn meestaal traktaties in de vorm van patat. 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“Heerlijk na het sporten, een biertje onder de douche. Ja, zo gaat dat gewoon altijd bij ons. Mannen onder elkaar. Douchen met een biertje, 
hahaha.” 

Trainers Kinderen Pubers Jongeren Ouders Senioren 
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5.2. De kinderen (4 tot 10 jaar)

Kinderen kopen ongezonde producten in de kantine. Kinderen kopen liever een ongezond product, 
dan een gezond product. Bij de keuzes die kinderen in de kantine maken zien we twee belangrijke 
zaken: 

Zoveel mogelijk voor zo min mogelijk 
De kinderen (4 tot 10 jaar) die bij de verenigingen komen krijgen in het weekend zakgeld mee van 
hun ouders, om iets te kopen op de vereniging. Gemiddeld is dit €2 per keer. De keuze die de 
kinderen maken is gebaseerd op het principe ‘zoveel mogelijk voor zo min mogelijk’. Ze kunnen de 
euro’s maar een keer uitgeven en willen er graag zoveel mogelijk voor in hun handen. Een patatje 
voor een euro heeft voor hen meer waarde dan een broodje voor twee euro. Kinderen geven aan 
dat ze niet zo snel fruit van hun zakgeld zouden kopen. Zij zouden wél graag fruit willen eten als dit 
gratis aangeboden wordt. Het liefst eten ze dan een banaan of appel, omdat dit makkelijk op te 
eten is. Sommige verenigingen proberen soms een gezonde keuze goedkoper aan te bieden dan 
snoep, maar geven aan dat dit niet kan. Goedkoper aanbieden is niet mogelijk vanwege het feit dat 
er dan geen marge meer is. Het duurder maken van het snoep kan in hun ogen niet, omdat de 
leden dan in opstand komen. 

Gekke vormen en knallende kleuren 

Wat opvalt in de sportkantines, is dat kinderen altijd voor producten 
met kleur kiezen. Zij zullen minder snel voor een Mars kiezen, dan 
een zakje met kleurrijke snoepjes. Dit heeft ook effect op drinken: de 
kinderen kiezen eerder iets met een felle kleur. Het is een onbewuste 
aantrekkingskracht die de kleuren uitoefenen op de kinderen. Water 
is daarmee voor kinderen heel onaantrekkelijk: er zit geen kleur aan. 
Om water drinken te stimuleren in de sportkantine zal het water ook 
moeten gaan voldoen aan een betere branding. 
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Wat de 
kinderen 
aantrekt

Wat wij 
aanbieden
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5.3. De pubers (11 tot 17 jaar)

Bij de pubers is er sprake van grote sociale druk. Dat wat de groep doet, doet het individu. Rond 
de leeftijd van 15 jaar komt alcohol in beeld, geven de jongeren aan. Ze mogen weliswaar geen 
alcohol bestellen, toch zijn er manieren om er aan te komen. Hierover volgt meer in 
hoofdstuk 6. 

De pubers kiezen voor ongezonde keuzes. Echter geven ze aan dat ze best 
gezonder aanbod zouden willen hebben, als alternatief. Ze geven aan dat het altijd 
prettig is als iets vernieuwd en moderner wordt: de frisse wind waarderen ze. De 
grootste kans die die pubers zien ligt in het aanbieden van gezonde koeken, zoals 
Snelle Jelle of Time Out, in het snoeprek. Ook zouden ze graag broodjes willen 
kopen, zoals een broodje zalm of kip-kerrie. Daarbij geven ze aan dat ze ook graag 
fruit eten. Popcorn aanbieden naast chips lijkt hen ook goed. 

De jongeren geven aan dat zij soms hun portemonnee vergeten mee te nemen naar de 
sportvereniging, dit resulteert in het feit dat zij niks kunnen bestellen in de kantine. Daarom zouden 
zij het fijn vinden als de kantine gratis water aan zou bieden op de bar, zodat zij niet terug hoeven 
te lopen naar de kleedkamer om hun flesje te vullen. Zij komen er vaak pas achter dat zij hun 
portemonnee vergeten zijn, op het moment dat zij in de kantine staan.   
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“En druiven! Dat je gewoon een bak druiven kan kopen 
zoals in de 

supermarkt. Ik zou dat wel kopen hoor.” 

Verhaal uit de praktijk 

Een vereniging maakt zelf 
limonade. Ze hebben in totaal 
zeven smaken, waarvan ze er 
iedere week wisselend drie 
maken.  

Het is water met zogeheten 
liquid fruit (en schijfjes fruit en 
munt voor het uiterlijk). Dit 
maken ze een dag van 
tevoren, zodat het liquid fruit 
goed kan intrekken.  

De limonade wordt voor 50 
cent verkocht in feestelijke 
bekers, volgens het refill-
principe. Zo kan iedereen 
onbeperkt bijvullen. 
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5.4 De jongeren (18 tot 25 jaar)

Binnen deze groep zien we een duidelijke mening rondom het aanbod in de kantine: het mag 
gezonder. Mits het ongezondere aanbod blijft bestaan. Meerdere respondenten in deze 
leeftijdscategorie geven aan dat zij bij een gezonder aanbod denken aan de formule van La Place, 
mar dan wel goedkoper. Dit zijn in hun ogen gezonde, makkelijke keuzes die goed gepresenteerd 
worden. Met name na een training of wedstrijd wil men iets gezonds eten. Hierin zien we verschil 
tussen mannen en vrouwen. Mannen kiezen eerder voor een vette hap, terwijl vrouwen liever 
keuze hebben uit een gezonder alternatief.  

Vrouwen geven eerder aan dat alles frituur, snoep of koek is en dat het 
allemaal wel een beetje bewuster mag. Men geeft aan dat een bredere keuze 
welkom zou zijn, in plaats van al het snelle, goedkope aanbod. De vrouwen 
nuttigen minder in de sportkantine dan dat zij zouden doen als er ook 
gezondere alternatieven zouden zijn. Voor de wedstrijd eten vrouwen het liefst 
een broodje gezond en aan het einde van de dag zouden ze graag een warme 
maaltijd willen eten, zoals pasta. Zo zijn zij niet altijd gebonden aan de frituur, 
op het moment dat zij iets warms willen eten. Mannen kiezen eerder voor 
stamppot, “maar wel met worst hoor!”. Belangrijk is dat het eten makkelijk te 
happen is en er geen mes en vork aan te pas komt. Kansen liggen met name 
op het vlak van belegde broodjes, bijvoorbeeld met mozzarella en pesto, zalm 
of filet americain.  

De respondenten, zowel mannen als vrouwen, geven aan dat zij niet weten of er geluisterd wordt 
naar vrouwen met betrekking tot een gezonder aanbod, omdat er geen vrouwen in het bestuur 
zitten. 
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“Je bent hier om te 
sporten en 

vervolgens vreet je alles er weer bij.” 
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5.4. De ouders

Net zoals bij de jongeren zien we een duidelijke splitsing tussen mannen en vrouwen bij de 
doelgroep ouders. Moeders houden zich bewuster met een eventueel gezond alternatief bezig dan 
de vaders. De moeders geven aan dat de vaders wat makkelijker zijn in het ongezonde eten en dat 
zij vaak voorstellen om thuis wat te eten in plaats van op de vereniging. Fruit en gezondere koeken 
hebben volgens hen kans van slagen. De ouders geven ook aan dat er mogelijke alternatieven zijn 
betreft gezond eten zoals wraps, snoeptomaten, fruit en maaltijdsalades. Het is voor hen belangrijk 
dat de porties dan wel klein en betaalbaar moeten zijn, zodat de ook toegankelijk zijn voor de 
jeugd. Dit zijn met name alternatieven die zij doordeweeks als kansrijk zien. Op zaterdag vinden zij 
dat de kinderen lekker mogen snacken. Daar is het weekend voor.  

Ouders zien ongezond eten als een beloning voor een overwinning op 
het veld, of “omdat het zaterdag is”. Een overduidelijk begrip is ‘zaterdag 
patatdag’. Dit geldt voor veel ouders. Men ziet kansen in het aanbieden 
van fruit in de kleedkamers en op het veld, bijvoorbeeld kratten met 
appels die de jeugd kan pakken. Zij denken dat een concept als 
Schoolfruit ook zal werken voor de kantines. 

 

5.5. De senioren

De senioren zijn het moeilijkst te bewegen tot de overgang naar een gezonder aanbod. Zij doen al 
jaren wat zij doen en vinden dit prima. Zij nuttigen al jaren hun bier en bitterballen op de 
vereniging. Dit gunnen zij hun (klein)kinderen ook. De kansen die zij zien liggen met name op het 
vlak van soep ter vervanging van de frituur. Een kop snert kan op succes rekenen. 

Met name de senioren elftallen zijn betrokken als vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn 
overwegend ouder. Dit maakt het lastiger om vernieuwing door te voeren.  
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“Zaterdag is patat-dag toch? Dat is toch gewoon een feit?”
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6. Alcohol
Waar het alcohol aankomt in de sportkantine, hebben we te maken met een factor die volgens de 
verenigingen en volgens de gebruikers van de kantine niet veranderbaar is. Alcohol wordt gelinkt 
aan de cultuur van een sportvereniging. Bij voetbal hoort bier, zoals een patatje bij het zwembad 
hoort. Op de tennisvereniging en hockeyclub wordt meer speciaal bier en wijn gedronken. Wil dit 

veranderen, dan zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden, volgens de verenigingen. Zij zien 

geen enkele mogelijkheid om actie te ondernemen.

Alcohol is de motor van de kantines, zoals de beslissers aangeven. Minderen in het alcohol 
schenken is voor hen dan ook een absolute no-go. Waar het alcohol betreft verkeren alle 
verenigingen in fase 1; weerstand. Dit is direct terug te horen in hun reacties, waar de gemeente 
soms letterlijk de schuld krijgt dat er alcohol geschonken wordt: de subsidies zijn verminderd, dus 
moet er alcohol geschonken worden om de club draaiende te houden.  

Geen alcohol schenken is geen optie, omdat de vraag naar alcohol te groot is 
en omdat de kantine haar bestaansrecht eraan ontleent. Hier wordt erg hoog 
aan getild. Niet alleen bij de verenigingen, ook bij de gebruikers van de 
kantine. Zij zien een kantine met strenge regels omtrent alcohol niet zitten. 
Men geeft aan dat ze dan ook wel ergens anders hun drank gaan halen. 
Daarbij komt dat alcohol ingezet wordt als beloning: na een training of 
wedstrijd is het bier de beloning. Dit zit zo diepgeworteld in de 
verenigingscultuur, dat teams aangeven dat na een overwinning de voorzitter 
of trainer met een krat bier de kleedkamer instapt. Of jongeren die aangeven 
dat zij in ruil voor vrijwilligerswerk gratis bier krijgen. 

If you can’t beat them, join them 

Willen we gedragsverandering realiseren bij de kantines waar het gezondere keuzes aankomt, dan 
zal een boodschap waar alcohol in verwerkt is op dit moment averechts werken. De strategie die 
we hier zullen moeten toepassen is: “If you can’t beat them, join them”. In plaats van kantines iets 
te gaan laten doen wat een kleine kans van slagen heeft, kunnen we hen ondersteuning gaan 
bieden op het vlak waar zij zelf energie kennen: alcoholmisbruik onder jongeren. Alcohol verkopen 
aan jongeren komt bij alle verenigingen terug, Men vindt het belangrijk dat hun goede naam van de 
vereniging behouden blijft. Ze willen een positieve invloed uitoefenen en zien een voorbeeldfunctie 
richting de jeugd. Op het vlak van alcohol ervaart men de voorbeeldrol groter, dan op het vlak van 
gezond eten. Men geeft aan dat er ook kleine kinderen rondlopen op de vereniging en dat de 
volwassenen op de vereniging toch een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van deze kinderen. 
Hier is een opening om met de sportkantines en de leden aan de slag te gaan op het gebied van 
alcohol, waarbij in dit stadium duidelijk gecommuniceerd wordt dat het gaat om alcoholgebruik 
onder jongeren en niet de volwassenen.  
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“Ja, de kantine is om te zuipen; ik ga van voetbal af als er geen drank meer is in de kantine. Ik kom echt voor de derde helft.” 



�

6.1. NIX18

Bij alle verenigingen is men er in eerste instantie stellig over: alcohol wordt geschonken en 
gedronken alleen boven 18 jaar. Hier controleert men naar eigen zeggen streng op. Dit gebeurt 
echter niet door een ID te vragen, maar doordat zij naar eigen zeggen precies weten wie er al 18 is 
en wie niet. Van de uitspelende clubs weten ze dit niet, maar omdat er nooit om ID gevraagd 
wordt, zullen ze het ook bij hen niet doen.  

Bij de verenigingen prijkt het NIX18 logo op de deur en op het kassasysteem. Horeca Nederland 
controleert volgens hen en dat hebben verenigingen ook ervaren. In eerste instantie geeft men aan 
dat er natuurlijk niets aan de hand zou zijn. Wanneer men wat losser komt in het gesprek geeft 
men aan dat ze geluk hebben gehad dat het op dat moment goed gegaan is, omdat er ook wel 
eens leden van onder de 18 achter de bar staan. 

Observaties wijzen uit dat het met name mis gaat bij 
jeugdige leden die vrijwilligerswerk achter de bar doen. 
Zij vragen niet naar het ID en als ze het wel doen, 
weegt de sociale druk groter dan het doorzetten op de 
regels. Of er heerst onderlinge vriendjespolitiek: de 
jongeren kennen elkaar en spelen elkaar drank toe als 
er één van hen achter de bar staat. Verenigingen 
ontkennen dit stellig, echter in de praktijk gebeurt het 
toch.  

 

�36 �

“Bij hockey dronk ik altijd op AB-feesten; ik was toen 15. Dan had je groene bandjes en rode bandjes: wel of niet drinken. Mannen uit de A moesten toezicht houden op de bandjes. Maar dat waren vrienden van mij, dus die schoven mij het gewoon toe. Dat heeft helemaal geen nut om die jongens daar te zetten.” 

Verhaal uit de praktijk 

Bij een kantine lopen twee jonge meisjes naar de bar. Achter de bar staat een 
jongen van 19 jaar. De meisjes bestellen twee bier. De jongen vraagt: “Mag ik 
jullie ID zien?”  
Waarop de meisjes verontwaardigd reageren. 
“Serieus? Wil je mijn ID zien? Ik kom hier vaker!”.  
De jongen begint te blozen en roept een andere jeugdige vrijwilliger er bij. “Ehm, 
komen zij hier vaker?” 
“Ja, zij komen hier vaker.” 
De jongen rekent de biertjes af en verontschuldigt zich richting de meisjes. 
“Sorry hoor, maar ik moest het vragen.” 
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6.2. Veilig alternatief

De jongeren zelf geven aan dat hun alcoholgebruik in de kantine soms bovenmatig is, echter dat 
dit een veiligere plek is waar gecontroleerd gedronken wordt in vergelijking met de bouwketen 
waar zij aan refereren. De jongeren leggen uit dat er in Zwolle veel gedronken wordt in bouwketen. 
De jongeren gaan naar de buitenwijken van Zwolle waar grote schuren op een veld staan. 
Jongeren hoeven slechts €5 entree te betalen en kunnen vervolgens een flesje bier voor €0,50 
cent halen, zo leggen ze uit.

Ook ouders refereren hieraan. Wanneer je bier weghaalt uit de kantine, gaan de jongens volgens 
hen na de voetbalwedstrijd ergens anders heen. Dan schiet je volgens de ouders eigenlijk je doel 
voorbij: in de sportkantine zijn ze bij elkaar en kan men er oog op houden. Men let daar meer op 
elkaar. “Er wordt dan verstandig gedronken.” Ouders vinden dus niet dat alcohol minder 
aangeboden moet worden in de kantine, integendeel: ze zien het juist als een veilige plek voor hun 
kinderen om te drinken. Door dit te erkennen en hier op in te spelen, kan de dialoog met de 
verenigingen en de ouders aangegaan worden over alcoholgebruik in het algemeen. 

 

6.3. Pitchers

Gebruikers van de kantine bestellen graag pitchers 
bier als deze worden aangeboden. Dit is een kan 
bier van 1,8 liter die men aan de bar kan bestellen 
voor €10. Dit leeft vooral bij de vriendenteams die 
spelen. Na de wedstrijd bestellen met name de 
mannelijke teams een of meerdere pitchers die ze 

met elkaar delen. Ze geven aan dat het zo 

makkelijker is voor de jongens om een biertje te 
pakken. Als zij een rondje geven, moeten ze 

iedereen daarin meenemen, ook personen die ze 
wellicht niet kennen. Als er daarentegen een kan 

wordt neergezet en iedereen een glas krijgt, weten 

mensen zelf wel of zij ook bier mogen nemen uit de 
kan.

Moeders geven soms aan dat ze merken dat er 

meer alcohol gedronken wordt sinds de pitchers er 

zijn, en dat ze zich hier zorgen om maken, omdat 
hun jonge kinderen dit als voorbeeld gaan zien.
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6.4. Sociale druk

De sociale druk omtrent alcohol in de sportkantine is groot en 

dit wordt met name zo ervaren door jongeren boven de 18. 
Wanneer zij mogen drinken is het spannende ervan af. De 

drang wordt minder, maar de sociale druk des te groter.

Door leden wordt aangegeven dat het bestuur vaak zelf “8 

biertjes achter elkaar wegkopt”. Jongeren geven aan dat 
trainers met bier komen aanzetten. Ook ouders en opa’s en 

oma’s oefenen sociale druk uit op de jongeren, wellicht 
onbewust. Die sociale druk begint thuis, soms al op vrij jonge 

leeftijd, doordat ouders zelf alcohol nuttigen en het hun 

kinderren aanbieden. Wanneer de jongeren in de kantine zijn 
met hun ouders, speelt de beïnvloeding van hun ouders een rol. 

Ouders bieden hen alcohol aan en sommige jongeren voelen 
zich bezwaard om nee te zeggen. “Dan ben ik weer zo 

ongezellig.” Sociale druk speelt bij het drinken van alcohol in 

een kantine bij hen een grote en allesbepalende rol. Zodra ze 
merken dat mensen in hun omgeving van hen verwachten dat 

ze alcohol drinken, willen ze aan deze verwachting voldoen.

De jongeren ervaren onderling ook grote sociale druk. De 

jongens zullen het niet uitspreken dat zij dit ervaren, echter 
blijkt dit wel zo te zijn. Ouders geven bijvoorbeeld aan dat hun 

zoon zichzelf vrij kan kopen van het drinken van alcohol in de 
kantine, omdat hij zo goed presteert op het veld. Maar als dit 

niet zo zou zijn, zou hij volgens hen gepest worden door de 

andere teamgenoten omdat hij geen alcohol wil. 

Alcoholvrij bier 

Ook bij volwassenen is er sprake van sociale druk. Door verschillende 

verenigingen wordt alcoholvrij bier aangeboden. Zij merken dat dit echter 
maar voor een enkel lid is, wat hier speciaal om heeft gevraagd. Bij de 

leden van de kantine wordt alcoholvrij bier in de sociale setting niet 

geaccepteerd. Wat wel geaccepteerd wordt zijn drankjes met een lager 
alcoholpercentage, zoals Radler. 

Kans bij meiden
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“Wil je slootwater drinken, dan moet je alcoholvrij bier 
bestellen. Das voor 

mietjes, haha.” 

“Vroeger waren mijn opa en oma van invloed op mijn alcohol gebruik en mijn ouders. Op vrij jonge leeftijd kregen wij (12 jaar) al alcohol. Mijn ouders en grootouders vonden het leuk als wij een beetje gek deden. Omdat hun wat losser met alcohol omgingen ben ik in de pubertijd ook wat losser met alcohol omgegaan. Na mijn wat losbollige fase kreeg ik andere vrienden en zelf een andere overtuiging waardoor ik me voornam me niet meer zat te drinken.” 

“Doordat mijn ouders niet vragen wat ik wil drinken maar of ik alcohol wil drinken, voel ik een bepaalde druk. Ik heb het idee dat zij van mij verwachten dat ik alcohol drink in plaats van bijvoorbeeld Ice Tea. Waarom stellen ze anders zo’n specifieke vraag? Ik stem daarom altijd in met het drinken van alcohol.” 
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Meiden komen zijn open en eerlijk over hun behoeften op het 

gebied van alcohol als zij alleen zijn. Zij geven aan dat zij erg veel 

sociale druk ervaren. Dit is zo allesbepalend voor hen dat ze soms 
aanbieden om iedere keer de BOB te zijn, zodat ze het gevoel 

hebben niet te hoeven drinken. Voor meiden die geen rijbewijs 
hebben is er geen excuus mogelijk. Voor hen ontbreekt een 

concrete en gegronde reden om niet te drinken. Ze moeten voor 

hun gevoel dan wel, ook al willen ze misschien een keertje niet 
drinken. Meiden geven aan goed te weten dat alcohol slecht voor 

je is en dat zij de volgende dag ook veel spijt hebben, echter de 
sociale druk is zo allesbepalend dat ze er wel in mee moeten voor 

hun gevoel. In de interviews geven de meiden zelf enkele opties 

om binnen de sportkantine in te zetten op het aanbieden van 
alternatieven.

Happy hour nieuwe stijl

“Wat voor mij wel zou werken is een soort happy 
hour met fris. Dus dat je aan de bar staat te bestellen, 
en dat je daar een gratis fris krijgt bij iedere bier. Zo 
kan ik, zonder dat ik het zelf kies, minder alcohol 
drinken.”

Alcoholvrije cocktails

“Ik drink graag cocktails. Wellicht kan men 
alcoholvrije cocktails schenken. Maar dan niet er bij 
vermelden dat het alcoholvrij is.” 

Meiden zijn blij als er alcoholische drankjes zijn die een lager alcoholpercentage hebben, zodat ze 

toch kunnen voldoen aan de verwachtingen van de groep. Ze noemen Jillz (niet de alcoholvrije, 
maar de fles met het verlaagde alcoholpercentage) en Radler als voorbeelden van dranken die zij 

regelmatig bestellen.
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“Ik weet dat een glas rode wijn goed voor je gezondheid is. En je flirt er makkelijker door! De nadelen van alcohol kan ik makkelijk benoemen. Het is slecht voor je gezondheid, het tast je hersenen en je lever aan. Daarnaast is het een gigantische dikmaker. Maar ik denk dat ik mij erg ga schamen tegenover mijn vrienden als ik geen alcohol neem.” 

De 0% aanduiding op het flesje wordt als een drempel 
gezien om het te bestellen aan de bar. De kansen liggen 

bij een lager alcoholpercentage in plaats van geen 
alcohol. 
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7. Aan de slag met  
de kansen

De gemiddelde consument wordt overspoeld met informatie. Bij de verenigingen is dit niet anders. 
Zij worden overspoeld met aantrekkelijke boodschappen van commerciële vertegenwoordigers, die 
hen ongezondere keuzes aanbieden. Daar komt bij dat veel verenigingen een negatieve bijsmaak 
hebben bij de term ‘Gezonde Sportkantine’, mede voortkomend uit de berichtgeving in de media. 
Het is daarom uiterst belangrijk dat we de boodschap en communicatie zo toesnijden, dat het de 
doelgroep daadwerkelijk bereikt en dat zij er vervolgens urgentie aan toe kennen. 

Om een eerste stap te zetten in het veranderen van gedrag kan Zwolle Gezonde Stad een lokale 
bijeenkomst organiseren voor de verenigingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Door 
deze bijeenkomst op te bouwen vanuit de bouwstenen van social marketing, kan worden ingezet 
op het opbouwen van een band met als uiteindelijk doel: het veranderen van gedrag. 

7.1. Positionering

De positionering wordt afgestemd op de belevingswereld van de vereniging. Daar komt immers 
beleid uit voort, dat leidend is voor de keuze in aanbod. De verenigingen denken zelf veelvuldig in 
marketingtermen. Zij willen handelen vanuit de vraag van hun doelgroepen. Hierbij maken zij een 
duidelijk onderscheid tussen de prestatieve sporter en de recreatieve sporter. De recreatieve 
sporter is de sporter die zij in hun kantine treffen. Volgens de verenigingen is recreatief sporten 
onlosmakelijk verbonden met lekker eten en drinken. Het draait hoofdzakelijk om de gezelligheid 
en de sociale contacten, niet zozeer om de prestaties. En daar hoort voor hen lekker eten en 
drinken bij. Voor hen is de link sport – gezonde voeding dan ook niet logisch.  
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Gezelligheid met lekker eten en drinken in de sportkantine. Lekker bezig! 

De positionering dient een herpositionering te zijn die niet draait om sec gezondheid, maar om 
gezelligheid en lekker eten en drinken. In de uitingen kan dit op deze wijze worden 
gepositioneerd. Ook tijdens de bijeenkomst kan dit worden uitgedragen door actieve proeverijen, 
die aan de buitenkant uitgaan van lekker eten en drinken in plaats vanuit gezondheid. 
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7.2. Productstrategie

Bij social marketing willen we de voordelen van het gedrag zo positioneren dat het een optimale 
positie krijgt ten opzichte van het niet uitvoeren van het gedrag. Het aanbod bestempelen als 
gezond heeft hier weinig nut, omdat dit bij de doelgroep geen reden is om het gedrag aan te 
passen. De term “gezond” is voor de doelgroep een contradictio wanneer het bij “kantine” gevoegd 
wordt. Het woord is voor hen ook een containerbegrip en op vele manieren interpreteerbaar. 
Daarbij geven verenigingen aan dat de mensen die bij hen lid zijn al goed bezig zijn: ze bewegen 
immers. Bij een gezonde sportkantine krijgen de meeste verenigingen associaties met “worteltjes”. 
Het gezonde als een toevoeging op het totale aanbod staat niet op hun netvlies.  

7.3. Prijsstrategie

We maken bij social marketing gebruik van de uitruiltheorie: in ruil voor de inspanning (tijd, moeite, 
discomfort) die de doelgroep moet leveren om het gedrag te gaan uitvoeren, bieden we hen veel 
voordelen aan. Hoe hoger de verwachte voordelen, hoe hoger de wens en de bereidwilligheid van 
de doelgroep om het gedrag te gaan uitvoeren. 

Een grote prijsbarrière die de verenigingen ervaren is de derving van inkomsten. Enerzijds doordat 
er angst heerst dat er minder omzet gegenereerd wordt. Anderzijds doordat men denkt dat er 
producten weggegooid moeten worden. Daarbij komt dat men praktische problemen in de 
uitvoering ervaart. Daarnaast heerst er een grote psychologisch prijsbarrière die allereerst 
weggenomen zal dienen te worden: het gevoel van betutteling, “het wijzen op dingen die we fout 
doen”. 
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Trots op het aanvullende aanbod dat afgestemd is op de wensen van de leden. 

Het product dat we aan de verenigingen gaan aanbieden dient niet om gezondheid te draaien of 
om vervangende producten, maar om een complementair aanbod, dat afgestemd is op de 
wensen van de leden. Hiermee dient ingespeeld te worden op het vergroten van de trots op de 
vereniging, aangezien dit voor de voorzitter de sweet spot is. 

Meer omzet en blije leden met praktisch werkbare producten. 

De prijsstrategie dient tweeledig ingestoken te worden. Enerzijds het verlagen van de 
gepercipieerde kosten door te demonstreren dat er juist meer omzet gegenereerd kan worden 
met complementair aanbod, dat praktisch en makkelijk van aard is. Anderzijds, aan de basis van 
alle communicatie, het verhogen van de psychologische baten door de verenigingen te belonen 
voor de kleine dingen die ze al uit zichzelf doen (ook al doen ze dit niet vanuit de drijfveer 
gezondheid). 
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7.4. Plaatsstrategie

Binnen social marketing staat ‘plaats’ voor de plaats waar de doelgroep het gewenste gedrag zal 
uitvoeren. Hiertoe rekenen we ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gewenste 
gedrag. De verenigingen zijn sterk wijkgericht en minder stadsgericht. Zij voelen zich met name 
onderdeel van de specifieke wijk waar zij gevestigd zijn en kijken graag naar de verenigingen in die 
specifieke wijk, hoe zij de zaken aanpakken. Ze staan open voor samenwerkingen en zoeken 
verbinding met andere verenigingen in de wijk. Verenigingen van eenzelfde sport hebben onderling 
een sterkere klik: een voetbalvereniging doet inspiratie op bij een andere voetbalvereniging, een 
tennisclub bij andere tennisclubs. 

7.5. Promotiestrategie

Omdat veel verenigingen zich in fase 1 bevinden, is het af te raden om de gemeente als afzender 
te positioneren. Zwolle Gezonde Stad vormt een neutralere afzender. Daarbij is het belangrijk dat 
belangrijke beïnvloeders aanhaken, zoals de sportbonden en de lokale Jumbo’s. In de promotie 
dient ingespeeld te worden op de behoefte van verenigingen om in de spotlight te staan. Door alle 
verenigingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek publiekelijk te belonen voor hetgeen 
wat zij al goed doen, ontstaat onderlinge promotie. Men zal na afloop zelf positieve verhalen gaan 
delen en daarmee de boodschap zelf verder promoten. Door vooraf met de verenigingen af te 
stemmen over bijvoorbeeld een mooi interview met foto over hun vereniging en hetgeen zij goed 
doen in de kantine, wordt tevens gegarandeerd dat zij op de bijeenkomst zelf aanwezig zullen zijn: 
zij willen immers hun trots op de vereniging breed uitdragen. 
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Verbinding tussen lokale verenigingen bij PEC Zwolle. 

De plaatsstrategie dient te draaien om het verbindende concept: een bijeenkomst voor lokale 
verenigingen waar zij elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en met elkaar kunnen 
verbinden. Dit zal de centrale insteek vormen voor een succesvolle eerste bijeenkomst. De 
businessruimte van PEC Zwolle vormt hiermee een uitgelezen kans. Door de bijeenkomst hier 
vorm te geven is er sprake van autoriteit en onderlinge beïnvloeding. Idealiter spreekt de trainer 
een kort openingswoord over zijn keuze voor gezonde voeding bij de selectie. 

Zwolse sportverenigingen in de spotlight. 

De promotie dient uit te gaan van positiviteit, beloning en word of mouth. Door iedere vereniging 
en plek in de spotlight te geven, worden ze getriggered om aanwezig te zijn en zelf het verhaal 
door te vertellen. Dit is een eerste start voor gedragsverandering. De gemeente is geen centrale 
afzender; Zwolle Gezonde Stad kan dit wel zijn. Persoonlijke uitnodigingen bij de respondenten 
van het onderzoek is de beste manier om hen te bereiken. 
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GEZONDERE 
SPORTKANTINES


