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Onze 
thema’s



1. Wat zijn effecten van sport en bewegen?

2. Wat is de waarde van sport en bewegen? 

3. Wat is een beweegvriendelijke omgeving 
(BVO)? 

4. Instrumenten voor monitoring en evaluatie 
van beweegvriendelijke omgeving

Agenda



1. Wat zijn effecten van sport en bewegen?



Beweegrichtlijnen



Human Capital Model

Randvoorwaarden sport 
en bewegen
● Deskundige 

begeleiding 
● Gevoel van 

zelfstandigheid bij de 
deelnemers

● Toegankelijke en 
veilige fysieke 
omgeving

● Veilige en inclusieve 
sociale omgeving

● Afstemming op de 
wensen en behoeften 
van de deelnemer(s)

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten
/human-capital-model/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/human-capital-model/


Vragen?



2. Wat is de waarde van sport en bewegen?

Onderzoek door Ecorys 2021
● Wat levert sport en 

bewegen op voor de 
maatschappij? 



Sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (5 tot 24 jaar)

Wie profiteert?

→ Individu
→ Maatschappij
→ Overheid
→ Zorgverzekeraar
→ Werkgever
→ Gemeente



Mulier Instituut en 
Rebel, 2022

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten
/sroi-van-sport-en-bewegen/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/sroi-van-sport-en-bewegen/


Overzicht situatie in 
jouw gemeente
● SROI
● Sociaaleconomische 

waarde
● Gezondheid
● Sport- en 

beweegdeelname
● Omgeving



Gesprekstool

Bekijk met de lokale 
beleidsmedewerker(s) 
wat sport en bewegen 
voor jouw gemeente 
betekent



Vragen?



3. Wat is een beweegvriendelijke omgeving?





een leefomgeving die mensen 
faciliteert, stimuleert en uitdaagt 

om te bewegen, te spelen en te sporten 
Bron: L’abée, D. & Kunen M. 
(NISB, 2013).

Definitie beweegvriendelijke omgeving



Verschillende locaties en activiteiten

DANSEN

ZWEMMENWATERSPORT



Bron: Hoyng & Van Eck, 
2021 (gebaseerd op Dobrov, 
1979)

Het Beweegvriendelijke omgeving model (BVO-model)



Verschillende uitgangssituaties



Verschillende omstandigheden



Verschillende culturen



6. Betere fysieke gesteldheid
7. Betere leefbaarheid
8. Positieve invloed op 

waarde van vastgoed
9. Kans op meer 

betrokkenheid van 
bewoners bij omgeving

10. Beter imago van wijk of 
gemeente

1. Minder overgewicht
2. Betere mentale 

gezondheid
3. Stimuleert ontwikkeling 

van kinderen
4. Vermindert ervaren 

eenzaamheid van 
ouderen

5. Meer actief transport

Wat levert een beweegvriendelijke omgeving op? 

Bron: TNO / J.Slinger e.a., 2013.



MAPE-model (Bouckaert & Auwers, 1999)



Hoyng, J. & A. Hiemstra 
(2018). Monitoring- en 
evaluatiewijzer sport en 
bewegen. Ede: Kenniscentrum 
Sport.

M&E wijzer

https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?monitoring-en-evaluatiewijzer-sport-bewegen&kb_id=24139






Vragen?



4. Instrumenten voor monitoring en evaluatie van een 
beweegvriendelijke omgeving



Verschillende meetmethoden, -
instrumenten en data voor M&E

Methode

Gestandaardiseerde
manier waarop je 
een meting doet

Bijv. vragenlijst

Instrument

Manier waarop je 
iets meet

Bijv. NEWS of 
PANES vragenlijst

Data

Dat wat uit de 
meting komt

Bijv. antwoorden 
respondenten



Zie ook het artikel “Objectieve en 
subjectieve woonomgeving hebben 

beide een unieke invloed op 
beweeggedrag” op 
allesoversport.nl

Objectief vs. Subjectief

● = dat wat er is

● Data: huidige of 
historische situatie

● Methode/instrument: 
o.a. geodata, 
statistieken

● Omgeving: dat wat 
daadwerkelijk 
aanwezig is

Verschillend en beide 
belangrijk!

● = hoe wordt het 
ervaren

● Data: mening, 
gevoelens 

● Methode/instrument: 
o.a. enquêtes 

● Omgeving: percepties 
van individuen over 
hun omgeving

https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/objectieve-en-subjectieve-woonomgeving-hebben-beide-een-unieke-invloed-op-beweeggedrag/


Objectieve methode

Kernindicator beweegvriendelijke 
omgeving:

● Sportaccommodaties
● Sport- en speelplekken
● Recreatief groen en blauw
● Nabijheid van voorzieningen

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/beweegvriendelijke-omgeving

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/beweegvriendelijke-omgeving


Feitelijk gedrag en gevolgen van gedrag

● Hoe wordt het gebruikt? Voorbeeld

Objectief: lage 
criminaliteitscijfers 
Subjectief: niet veilig 
ervaren
Feitelijk gedrag: weinig 
beweegactiviteiten



Feitelijk gedrag en gevolgen van gedrag

● Hoe wordt het gebruikt?



Vragenlijsten:
● Wijkscan
● Schoolplein scan

Publicatie 2023:
● Inclusieve BVO 

scan
● Buitenspeel scan
● …

Subjectieve methode



Vragen?



Discussie

● Welke vraagstukken spelen er bij jullie?

● Is er behoefte aan bepaalde kennis of 
ander/aangepast instrument? 

● Zijn er voorbeelden van beweegvriendelijke 
plekken waar water een rol speelt? 



Met kennis haal je meer 
uit sport en bewegen
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