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Inleiding  

In Nederland zien we steeds meer vitale sportparken die samenwerken met 

organisaties en individuen in de omgeving. Het uitgangspunt bij vitale sportparken is 

dat iedereen welkom is en voor iedereen passend sportaanbod wordt gerealiseerd. 

Maar wat wil ‘iedereen’? Het creëren van een sportaanbod waardoor meer mensen 

gaan sporten, is een uitdagend probleem. Deze uitdaging past bij wat in de design 

thinking wicked problems wordt genoemd (Buchanan, 1992). Wicked problems zijn 

problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn, waarbij traditionele 

onderzoeksmethoden niet toereikend zijn en die open van aard zijn. Dit betekent dat 

er ingespeeld moet worden op invloeden van buiten en dat veel partijen bij het 

onderzoek betrokken zijn. In dit onderzoek is gekeken hoe bezoekers en potentiële 

bezoekers betrokken kunnen worden bij de inrichting van vitale sportparken en het 

ontwerpen van nieuw sportaanbod op deze vitale sportparken.   

Vraagstelling 

De vraagstelling van dit onderzoek was: “Wat zijn wensen en behoeften van bezoekers 

en potentiële bezoekers van vitale sportparken ten aanzien van faciliteiten en 

activiteiten”.  
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Methode 

De onderzoeksmethodiek betreft inspiratieboeken waarin respondenten hun ideeën 

vastleggen. Deze inspiratieboeken zijn een variant op de cultural probes methodiek die 

past bij design thinking. Cultural probe is een indirecte observatietechniek waarbij 

respondenten, zonder inmenging van de onderzoeker, zelf gegevens bijhouden. Dit 

worden ook wel dagboekstudies genoemd (Gaffney, 2006). In een periode van mei 2019 

- oktober 2020 zijn inspiratieboeken verspreid in drie verschillende dorpen. Elke serie 

boeken had een specifieke onderzoekersfocus. In vier series zijn de inspiratieboeken 

verspreid, zie tabel 1. 

Tabel 1 Overzicht inspiratieboeken per periode/locatie 

Periode Locatie Aantal boeken 

Mei 2019 Gendt 10 

Mei 2020 Haalderen 15 

juni 2020 Gendt 6 

September 2020 Doornenburg 9 

De verzamelde bijdragen zijn geanalyseerd door middel van affinity mapping. In de 

analyse zijn de bijdragen gecodeerd, de codes vervolgens gevalideerd tot slot zijn deze 

codes geclusterd naar thema’s. Op basis van deze thema's zijn aanbevelingen 

geformuleerd of zijn verdiepende interviews gehouden. 

 

 

Resultaten 

De inspiratieboeken uit de eerste serie (Gendt 2019) gaven inzicht in de gewenste 

faciliteiten voor vitaal sportpark Walburgen. Deze inzichten gaven input voor de 

praktische invulling van dit vitale sportpark. De tweede serie inspiratieboeken (mei/juni 

2020) heeft de sportlevensloop van inwoners van Haalderen in kaart gebracht met 

daarbij specifieke aandacht voor beweegbelemmeringen en beweegmotieven evenals 

wensen voor beweegactiviteiten en beweegfaciliteiten. Dit resulteerde in bruikbare 

ideeën om het sportpark vitaler te maken door het beter te benutten met nieuw 

sportaanbod. Daarnaast zijn verscheidende ideeën ontwikkeld om ook sport in de 

openbare ruimte in Haalderen mogelijk te maken. De onderzoeksresultaten van 

Doornenburg en Gendt (2020) volgen in september en oktober.  
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Conclusie & Implicaties 

Op basis van de resultaten concluderen we dat het raadzaam is om bezoekers en 

potentiële bezoekers te bevragen bij de inrichting van vitale sportparken en het 

ontwerpen van nieuw sportaanbod. De inspiratieboeken zijn een bruikbaar 

onderzoeksinstrument gebleken om in gezamenlijkheid ideeën te genereren en inspiratie 

op te doen. De ideeën die dit onderzoek nu al opgebracht heeft, illustreren de 

meerwaarde van participatief onderzoek in de context van sport en bewegen.  
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