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Inleiding / Introduction 

Ongeorganiseerde sport wordt steeds populairder: van individuele hardlopers, 

wandelaars, spelende kinderen tot aan bootcamp in de openbare ruimte. Met als 

gevolg dat steeds meer gemeenten de openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten. 

Om een wijk te stimuleren tot bewegen, is het juist belangrijk om wensen, ideeën en 

belemmeringen bij wijkbewoners op te halen. We merkten dat in wijkonderzoeken 

vaak “the usual suspects” reageerden: de mensen die al sporten. In het onderzoek zijn 

we op zoek gegaan om de wensen en behoeften van zoveel mogelijk wijkbewoners op 

te halen, waarvan ook de mening van niet-sporters. 

Doelstelling / Aim 

De doelstelling van het project was het ontwikkelen van een onderzoeksmethode voor 

het ophalen van wensen en behoeften (op het gebied van sporten en bewegen) bij 

wijkbewoners. Waarmee door middel van technologie en design meer respons, van ook 

moeilijk bereikbare doelgroepen, werd opgehaald.  

Methode / Method 

In samenwerking met de Fontys Sporthogeschool werd een praktisch instrument 

onderzocht dat overzichtelijk de sportbehoefte en -wensen van de openbare ruimte in 

kaart bracht. Reeds ontwikkelde gevalideerde vragen (NNGB, BREQ-3, Vignetmethode) 

en nieuwe vragen waren samengevoegd in een digitaal meetinstrument dat werd 

gevalideerd onder een subgroep van 12-17 jarige scholieren van het Valuascollege te 

Venlo. Om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende subgroepen in de wijk (en 

hun specifieke behoeften en wensen) werden de behoefteprofielen van Sportregie 

Rotterdam gehanteerd (SportRegie Rotterdam, 2019). Respons van moeilijk bereikbare 

doelgroepen werd verkregen door middel van onderzoek naar trends, design decisions, 

analyses en mogelijke technologieën. Middels interviews met medewerkers van Fontys, 
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TU/e, Eindhoven, GGD, InnoSportlab Sport & Beweeg en gespecialiseerde bedrijven op 

het gebied van participatie waren mogelijke toepassingen bedacht. Hieruit ontstond een 

mobiele gespreksstarter, getest op sociale plekken in de wijk Mensfort. Door de digitale 

beweegscan en mobiele gespreksstarter te combineren is de WijkBeweegKaart methode 

ontstaan. In de wijk Hanevoet werd in samenwerking met de gemeente Eindhoven een 

pilot gevoerd, waarin voor gedurende 2 weken (specifiek in 26 uur) respons onder 

wijkbewoners werd opgehaald. Bewoners vulden de vragen in en konden op een kaart 

van de wijk precies aangeven waar ze graag bewegen, wat ze daar doen, en welke 

beweegideeën ze voor de wijk hadden. In het dashboard werden wensen en behoeften 

op basis van de verschillende persona die in de wijk wonen gevisualiseerd. Dit werd 

omgevormd tot een advies, welke werd gevalideerd bij de gemeente Eindhoven. De 

resultaten van de pilot werden afgewogen tegenover een klassieke enquête benadering, 

uitgevoerd door de gemeente Vught.  

 

Resultaten / Results 

Er is een beweegscan ontwikkeld met vragen voor het ophalen van beweegmotivatie, -

behoeftes en wensen in de openbare ruimte (Voets, 2018). Op basis van de vragen kan 

voor ieder individu een profiel worden gemaakt, gebaseerd op de behoefteprofielen van 

Sportregie Rotterdam (SportRegie Rotterdam, 2019). Hiermee kunnen de 

beweegwensen specifiek gekoppeld worden aan een subgroep. Daarnaast is een 

gespreksstarter (figuur 1) ontworpen: een aanhanger achter een fiets, waarop food for 

thought (inzicht in eigen leven, bewustwording) te presenteren zijn. Hiermee wordt ter 

plekke inzicht gegeven in eigen leven en de leefomgeving (Heeres, 2018). De combinatie 

van de 2 methodes die in een eerder stadium afzonderlijk zijn ontworpen vormen de 

WijkBeweegkaart.  

 

Door in de wijk te staan en lokale organisaties te activeren werd respons opgehaald. 

Hierdoor is inzichtelijk wie, wat, waar doet en wil doen. Met deze methode 

verzamelden we in 2 weken data van 125 wijkbewoners. Het bleek dat er meer sport 

en spel voorzieningen voor jeugd en volwassenen rondom de recreatieplas van 

Hanevoet gewenst zijn. 

Daarnaast werd in de gemeente Vught een klassieke enquête afgenomen , hier werd in 

2 weken verzamelen een respons van 106 respondenten opgehaald. Daarvan beoefende 

98% al sport & bewegen en voldeed 78% aan de NNGB (tegenover 52% van het 

gemiddelde in de gemeente Vught). In de pilot Hanevoet is met 2 weken verzamelen 

een respons van 125 respondenten behaald. Daarvan beoefende 64% sport en voldeed 

52% aan de NNGB (tegenover 51% van het gemiddelde in stadsdeel Hanevoet). 
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Figuur 1. Ophalen van respons middels de mobiele gespreksstarter  

 
   

  

  

 

 

 

 

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

Gemeentes willen steeds meer investeren in het beweegvriendelijk maken van de 

openbare ruimte, hiervoor is het belangrijk dat ze de wensen en behoeften van de 

wijkbewoners hierin meenemen. Met klassieke enquêtes worden vooral bewoners 

aangesproken die al bewegen, terwijl je juist de moeilijk bereikbare doelgroep wil 

bereiken die niet beweegt. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat met 

aansprekende installaties op drukbezochte plekken (ontmoetingsplekken, winkelcentra, 

etc.) een hogere respons wordt verzameld dan in een klassieke enquête, en óók moeilijk 

bereikbare doelgroepen worden bereikt. Het vergelijken van de gemeente Vught en de 

pilot van de WijkBeweegKaart laat namelijk zien dat het % sporters dat reageerde in 

Vught maar liefst 35% hoger lag dan bij de pilot van de WijkBeweegKaart in Hanevoet. 

Dit is ondanks dat er geen verschil is in het aantal personen in de wijk dat aan de 

beweegnorm voldoet (respectievelijk 52 en 51%). Het ophalen via lokale organisatie en 

op locatie blijkt tijdsintensief, maar met name effectief voor de oudere doelgroep 

(senioren en volwassenen). Om ook jongere doelgroepen aan te spreken zit er potentie 

in een hybride vorm: gebruik maken van online marketing ( social media) en fysieke, 

lokale acties. 
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