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Inleiding 

Sport en bewegen in de buurt van het eigen huis is iets wat al jaren wordt gepromoot 

en gefaciliteerd door de overheid (Van Stam et al, 2018). In het beleidsprogramma 

Sport en Bewegen in de Buurt werd tussen 2012 en 2018 ingezet op werken met 

buurtsportcoaches (via de Brede Impuls Combinatiefuncties) en interventies (via de 

Sportimpuls). De inzet van buurtsportcoaches is daarna voorgezet onder de Brede 

Regeling Combinatiefuncties. Buurtsportcoaches hebben als taak om deelname aan 

sporten en bewegen te simuleren door verbindingen te leggen met verschillende 

sectoren. In drie kwart van de gemeenten (76%) leggen buurtsportcoaches de 

verbinding met de buurt (Pulles et al., 2019). 

Doelstelling 

Wat vinden de buurtbewoners van deze overheidsinzet op sport en bewegen in de 

buurt: Weten ze ervan af? Sporten ze mee? Organiseren ze het zelf? Is dit veranderd 

in de afgelopen jaren? Is er een invloed van de coronamaatregelen? Dit onderzochten 

wij om inzicht te krijgen in de burgerparticipatie met betrekking tot sport en bewegen 

in de eigen buurt. 

Methode 

Tweejaarlijks (sinds 2014) achterhaalt het Mulier Instituut in het Nationaal 

SportOnderzoek middels een digitale vragenlijst bij panelleden van het Ipsos/GfK-Panel 

in hoeverre men bekend is met en deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten in de 
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buurt. Aan de peiling in 2020 namen 1509 Nederlanders van 16 tot 80 jaar deel. Data 

zijn gewogen om een representatief beeld te krijgen van de Nederlandse burger. 

Resultaten 

Er is een groeiende onbekendheid met sport- en beweegactiviteiten in de buurt (31% 

in 2014 naar 38% in 2020). Wanneer mensen bekend zijn met sportieve activiteiten in 

hun buurt, nemen zij (en hun kinderen) in de loop van de jaren wel vaker deel aan die 

activiteiten (42% in 2020 t.o.v. 30% in 2014). Deze mensen weten dat de sportieve 

activiteiten in de buurt georganiseerd worden door sportaanbieders, organisaties in de 

gemeente (zoals een buurthuis of een school), de gemeente zelf, buurtgenoten en de 

buurtsportcoach (zie figuur 1).  

44 procent van de volwassenen en 62 procent van de kinderen (volgens hun ouders) 

geeft aan dat hun sportgedrag in de buurt dit voorjaar, in de coronatijd, is veranderd. 

Sportverenigingen waren ook toen het meest betrokken bij de organisatie van 

sportieve activiteiten in de buurt volgens de respondenten (48%, figuur 1). Van veel 

partijen zag men minder betrokkenheid, maar commerciële sportaanbieders en 

buurtgenoten leken even zichtbaar.  

Figuur 1. Betrokken partijen bij sport- en beweegactiviteiten in of vanuit de 

buurt in de afgelopen twaalf maanden (volgens Nederlanders 16-80 jaar die 

bekend zijn met sport- en beweegactiviteiten in de buurt) en tijdens de 

coronatijd (volgens Nederlanders 16-80 jaar; in procenten, meer antwoorden 

mogelijk)  
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Conclusie & Implicaties 

Sport en bewegen in de eigen buurt is in deze tijd met coronabeperkingen een 

belangrijke manier om voldoende te bewegen. Door thuiswerken en minder sociale en 

sportieve mogelijkheden is het sportgedrag van mensen anders, is de actieradius 

kleiner en worden beweegmogelijkheden als fietsen als vervoersmiddel beperkt. 

Echter, de bekendheid met aanbod in de buurt en de deelname daaraan is relatief laag. 

Er liggen dus kansen om mensen dichtbij huis beweegmogelijkheden te geven. 

Buurtsportcoaches en buurtgenoten zelf zijn waarschijnlijk al vaker betrokken dan men 

denkt, maar zijn niet altijd even zichtbaar op persoonlijke titel doordat ze werken voor 

of in samenwerking met andere organisaties (zoals een vereniging of een school). Zij 

kunnen juist nu, samen met andere partijen, sport- en beweegactiviteiten in de buurt 

promoten en waar nodig opzetten. Dit geldt zolang de coronabeperkingen blijven 

gelden, maar biedt ook kansen voor de langere termijn. Als de bekendheid en 

populariteit van sport en bewegen in de buurt nu groeit, kan dat ook na de 

coronaperiode zorgen voor blijvend enthousiasme. 
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