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Stap 1

Voorbereiding

Keuze voor monitoring en evaluatie
Beschrijving van de aanleiding voor het monitoren en evalueren van het sport- en beweegbeleid. Licht het vertrekpunt toe
met motieven en duidelijke beleidsdoelstellingen en bepaal wat
meten we wel, en wat niet? Diagnose van de huidige situatie.
Zijn doelstellingen zodanig geformuleerd dat ze kunnen worden
geëvalueerd?

Stap 2
Randvoorwaarden
Welke en hoeveel middelen en hulpbronnen zijn voor die activiteiten nodig? Welke samenwerkingspartners zijn nodig voor de
uitvoering van het monitoren en evalueren? Hoe kan draagvlak
worden gecreëerd bij die samenwerkingspartners?

Stap 3
Selectie van indicatoren
Selecteren en opstellen van indicatoren: Wat willen we
meten?
Ontwikkelen van normen: wat is een goed meetresultaat?

Uitvoering

Stap 4
Keuze van onderzoeksmethode
Op basis van de gekozen indicatoren moet een keuze gemaakt
worden voor welke onderzoeksmethode ingezet gaat worden.
Hoe willen we meten?

Stap 5
Verzamelen en registreren van informatie
Hoe verzamelen we de gegevens?

Stap 6
Interpreteren van informatie
Hoe analyseren we de gegevens?

Analyse
Stap 7
Rapporteren
Hoe rapporteren we de onderzoeksresultaten en hoe communiceren we dit naar stakeholders?

Evaluatie

Stap 8
Evalueren en verankering
Hoe verliep het proces van monitoren en evalueren?
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De rijksoverheid wil met diverse impulsen (BSI, BOS, NASB,
et cetera) het lokale sport- en beweegaanbod duurzaam
versterken om zo sport en bewegen beter te benutten voor
het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen.
Om de resultaten van deze impulsen zichtbaar te maken is
monitoring en evaluatie een vereiste. Beleidsonderzoek op
het gebied van sport en bewegen is echter lokaal nog niet
vanzelfsprekend. Een voorbeeld is de derde tranche van
de BOS-impuls. Bij 43% van de projectaanvragen moesten
gemeenten hun projectaanvraag aanvullen, verbeteren en/
of aanpassen omdat het simpelweg ontbrak aan gegevens om
achterstanden aan te tonen en/of de evaluatiemethodiek van
het project was niet in orde.
De BOS-impuls heeft meer gemeenten bewust gemaakt dat
monitoring en evaluatie meer prioriteit verdienen. Naast de
bestaande aandacht voor het financieel bewaken van projecten is er meer en meer aandacht voor het monitoren van
resultaten en doelen. Uit onderzoek van NISB (Hoyng e.a.,
2008) blijkt dat vier van de vijf gemeenten enig onderzoek
verricht op het gebied van sport en bewegen, maar dat dit
vaak nog incidenteel is. Eén soort meting heeft bij zestig
procent van de gemeenten ingang gevonden: het vaststellen van de sportdeelname. Ook het meten van tevredenheid
over het accommodatieaanbod is een type onderzoek dat bij
ruim een derde van alle gemeenten voorkomt. Zulke meting
en van sport- en beweegbeleid komen vaker voor bij grotere
gemeenten dan bij kleinere.
Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van professionals heeft NISB door TNO een onderzoek (Chorus
& Stubbe, 2008) laten uitvoeren onder professionals.
De top drie van de wensen was:
1.	een overzicht met succesvolle interventies voor verschillende settings of doelgroepen (86,5%);
2.	onderzoekgegevens die het belang van bewegen onderbouwen (82,2%) en
3.	instrumenten om lokaal te kunnen monitoren en evalueren (70,8%).

De eerste twee wensen zijn gerealiseerd met het Interventieoverzicht Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en www.
menukaartsportenbewegen.nl. Voor de derde wens heeft
NISB deze Monitoring- en Evaluatiewijzer voor Sport- en
Beweegbeleid ontwikkeld.

Wat is de Monitoring- en Evaluatiewijzer Sporten Beweegbeleid?
De Monitoring- en Evaluatiewijzer is een stappenplan met
voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het
uiteindelijke doel van monitoren en evalueren van sporten beweegbeleid is het verzamelen van informatie op basis
waarvan beleidsmakers het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en bijsturen. Let wel: deze Monitoring- en
Evaluatiewijzer stelt gebruikers alleen in staat te beoordelen
of de inzet van schaarse middelen bijdraagt aan het oplossen
van maatschappelijke problemen (doel-middel relatie). Deze
Monitoring- en Evaluatiewijzer is niet bedoeld voor sociaal
wetenschappelijk onderzoek dat is gericht op het beschrijven, verklaren en voorspellen van bepaalde verschijnselen
(oorzaak-gevolg relaties).
De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport- en Beweegbeleid is
een aanvulling op de Beleidswijzer Sport en Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid),
de Menukaartsportenbewegen.nl (inhoudelijke thema’s voor
sport- en beweegbeleid) en de Subsidie- en Tarievenwijzer
Sport- en Beweegbeleid. Deze vier instrumenten vullen elkaar
aan maar zijn ook afzonderlijk te gebruiken (www.nisb.nl en
www.menukaartsportenbewegen.nl).
De Monitoring- en Evaluatiewijzer is geschreven voor vertegenwoordigers van lokale en provinciale organisaties uit de
sectoren sport, welzijn, gezondheid en onderwijs die zich
bezighouden met sport- en beweegbeleid.
In het bijzonder zijn dit:
• gemeentelijke en provinciale beleidsambtenaren Sport;
• gemeentelijke en provinciale ambtenaren Onderzoek en
Statistiek;
• wethouders;
• adviseurs in het werkveld;
• docenten en studenten van sport- en beweegopleidingen.
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Wat is monitoring, evaluatie en benchmarking?
Monitoring en evaluatie zijn complementair als het gaat om
beleidsmakers te informeren en te ondersteunen. Monitoring en evaluatie creëren beide transparantie en bevorderen
samen resultaatgericht werken. Monitoring heeft betrekking
op het doen van metingen gedurende de uitvoeringsfase van
het beleid. In een monitor worden systematisch, op vooraf
vastgestelde momenten of intervallen, bepaalde condities
gemeten om deze te volgen of te bewaken zodat eventuele veranderingen zichtbaar worden. Als veranderingen of
afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden, kan het beleid
eventueel tijdig worden bijgestuurd. Evaluatie is grondiger en gedetailleerder dan monitoring. Bij evaluatie wordt
gezocht naar verklaringen met als doel een tussen- of eindoordeel te vormen over het te voeren beleid of een bepaalde
interventie. Als de meetresultaten van monitoring en evaluatie worden vergeleken met andere vergelijkbare organisaties of onderzoeksgebieden spreekt men van benchmarking.
In deze wijzer is benchmarking, met uitzondering van deze
paragraaf, buiten beschouwing gelaten.

Definitie Monitoring
Monitoring is het systematisch meten, op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, van bepaalde condities met als
doel deze te volgen of bewaken zodat veranderingen zichtbaar worden.
Definitie Evaluatie
Evaluatie is een systematisch en doelgericht proces van verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie met
als doel de waarde van een resultaat of proces te bepalen.
Definitie Benchmarking
Benchmarking is het vergelijken en uitwisselen van onderzoeksuitkomsten, ervaringen en/of good practices met anderen met als doel ideeën te genereren om beleid en/of uitvoering te verbeteren (zuiniger, efficiënter, effectiever et
cetera).

Doel

Focus

Doelgroep

Frequentie Continu proces

Vragen

Vragen beantwoorden over wat,
waar, wanneer, hoeveel?

Met het verschijnen van de overheidsnota “Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording” (VBTB) deed het new public
management zijn intrede. Dit resultaatgericht management
verwijst naar een overheid die meer marktconforme bedrijfsvoeringmethoden gebruikt en inzicht geeft in de prestaties
en effectiviteit van het beleid (van den Heuvel, 2006). Deze
verandering van inputmanagement naar outputmanagement
betekent dat niet alleen per beleidsterrein informatie moet
worden gegeven over hoeveel geld aan welke maatregel is
besteed, maar ook met welk doel dat gebeurt, wat er wordt
gerealiseerd en of het beleid ook het gewenste effect oplevert. De overheid bepaalt van tevoren precies wat ze gaat
doen: welke productie, wanneer en tegen welke prijs. Daarnaast controleert de overheid of de productie volgens de
afspraak is geleverd.
Het beleidsproces bestaat uit een cyclus van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling (agendavorming), uitvoering en
beoordeling (evaluatie). In de Beleidswijzer Sport en Bewegen is een stappenplan gepresenteerd om te komen tot nieuwe beleidsnota sport- en beweegbeleid (planning). Hieronder staan de stappen kort beschreven.

Tabel 1: Verschillen tussen monitoring, evaluatie en benchmarking
Monitoring
Signalering knelpunten voor managers dat hen toelaat tussentijdse
bijsturingen te doen
Focus op de omgeving, input,
activiteiten, output, vooruitgang
processen, toetsen t.o.v. gewenste
resultaten en effecten
Intern met en voor betrokkenen

Monitoring en evaluatie in beleid

Evaluatie
Geeft aanbevelingen aan beleidmakers t.b.v. hun strategiebepaling en
politieke agenda
Ontwerpen van oorzaak-gevolg
modellen, zoeken naar correlaties

Benchmarking
Geeft inzicht in de prestaties ten
opzichte van anderen

Intern en extern met en voor alle
belanghebbenden
Periodiek op het einde van de periode waarbinnen de (tussentijdse)
doelen moeten worden bereikt
Vragen beantwoorden over hoe en
waarom?

Extern

Focus op vergelijking met andere
vergelijkbare onderzoeksgebieden,
sectoren, gemeenten et cetera

Periodiek

Vragen beantwoorden ter vergelijking en positionering ten opzichte
van anderen

Dit stappenplan laat zien dat tijdens het gehele beleidsproces rekening moet worden gehouden met monitoring en
evaluatie. Er wordt in het plan ruimte (tijd en geld) opgenomen voor nulmetingen, situatieanalyses en het monitoren en
evalueren tijdens de uitvoering. Monitoring en (tussen)evaluatie zijn hulpmiddelen voor eventuele bijsturing en bewaking van het beleid. Het is van belang vast te stellen of de
geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt
(meten is weten!): hebben de activiteiten, projecten, producten, subsidies, et cetera de beoogde effecten gerealiseerd?
Monitoring en evaluatie zijn hiervoor op verschillende manieren in te zetten:
• als instrument voor signalering en bijsturing: het waarnemen en bijsturen van afwijkingen ten opzichte van
eerdere ontwikkelingen of van de gewenste situatie. Ook
kan worden gemeten in hoeverre de werkelijkheid afwijkt
van de vastgestelde norm. In al deze gevallen wordt M&E
ingezet voor bijstelling van werkwijze en proces, vanuit
het oogpunt van ‘management control’;
• bij allocatiebeslissingen: de verdeling van beschikbare
middelen vindt plaats op basis van de gebudgetteerde
aantallen van de producten of activiteiten en de kostprijzen ervan; ook de realisaties dienen dan uiteraard te
worden geregistreerd;
• als input voor verbetering van de doelgerichtheid,
efficiëntie en productiviteit, voor het vergroten van de
cliëntgerichtheid en de verantwoording.
Het sport- en beweegbeleid krijgt steeds meer te maken met
hogere kwaliteitseisen, concurrentie en (financiële) ruim-
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Figuur 1: Stappenplan sport- en beweegbeleid (bron: Beleidswijzer Sport en Bewegen)
STAPPENPLAN
Voorbereiding
Stap 1: Keuze voor sport en beweegnota: de aanleiding voor
het ontwikkelen van nieuw sport- en beweegbeleid en de rolbepaling van de gemeente
Stap 2: Draagvlak creëren: het creëren van intern én extern
draagvlak door onder andere interactieve beleidsontwikkeling en intersectoraal werken.
Analyse
Stap 3: Probleem- en situatieanalyse: SWOT-analyse op basis
van trends, ontwikkelingen en knelpunten binnen en buiten
de gemeente op het gebied van sport en bewegen en aangrenzende beleidsterreinen.
Stap 4: Visie, doelen en doelgroep: formuleren van missie,
visie, hoofd- en subdoelstellingen.
Uitvoering
Stap 5: Menukaart sport en bewegen: selecteren van activiteiten, projecten, programma’s en beleidsmaatregelen
Stap 6: Implementatie en uitvoering: planning (doelen, activiteiten, materialen en tijdsplanning) van activiteiten, projecten, programma’s en beleidsmaatregelen.
Randvoorwaarden
Stap 7: Randvoorwaarden: bepalen van benodigde middelen,
hulpbronnen en samenwerkingspartners voor de uitvoering
van het beleid.
Evaluatie
Stap 8: Keuze van evaluatiemethoden en monitoring: proces-,
prestatie- en effectmetingen.
Verankering
Stap 9: Verankering: zorg dragen voor continuïteit van het
sport- en beweegbeleid op lange termijn.

Tip: Plan evaluaties niet alleen in de laatste fase
maar gedurende de gehele beleidscyclus. Reserveer
voldoende uren- en geldbudget.

teclaims van andere sectoren. Voor dit beleid is een goede
onderbouwing steeds noodzakelijker. Het is dus belangrijk
dat er op lokaal niveau, zowel binnen de ambtelijke organisatie als op het politieke niveau, een evaluatiecultuur komt.
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Stap 1 K
 euze voor monitoring en
evaluatie

inleiding

Er moet openheid en bereidheid zijn tot feedback over de
effectiviteit van het beleid. Hiervoor is een goede planning
noodzakelijk rekeninghoudend met doelgroep/gebruikers, de
aanpak (keuze van methode), de timing, de inzet van monitors, de procesevaluatie, de rapportering en verantwoordelijken.
Idealiter worden tijdens het opstellen van sport- en beweegbeleid (zie figuur 2) eerst maatschappelijke doelen geformuleerd. Vervolgens worden projecten en activiteiten gekozen
die bijdragen aan deze doelen. Daarna wordt de organisatievorm vastgesteld en de hoeveelheid middelen. Bij de evalu-

Uitvoering
Daarna kan begonnen worden met het definiëren en selecteren van de indicatoren waarop gemeten gaat worden. In stap
3 wordt het selecteren en opstellen van de juiste indicatoren
beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beleidsen beheerscyclus. Vervolgens dienen normen en streefcijfers
vastgesteld te worden om te bepalen wat een goed meetresultaat is.
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Stap 4 geeft inzicht in de wijze waarop gemeten kan worden.
Op basis van de gekozen indicatoren moet een onderzoeksmethode gekozen worden: op welk niveau van de beleids-

Figuur 2: Vergelijking beleidsproces en evaluatieproces
Beleid maken
Benodigde mensen en middelen vrijmaken #
Organisatie inrichten #
Benodigde projecten/activiteiten vaststellen #
Maatschappelijke doelen vaststellen #
atiefrequentie is de volgorde omgekeerd. Financiële cijfers
worden meestal maandelijks vergeleken met het budget.
Voor proces- en prestatie-evaluaties dienen de interventies/
projecten/activiteiten eerst op gang te zijn gekomen. Het
evalueren of het beleid bijdraagt aan de maatschappelijke
doelstellingen zal minder vaak herhaald hoeven te worden
omdat veranderingen zich minder snel voordoen.

Beleid monitoren en evalueren
Maand- of kwartaalcijfers kosten/mensuren $
Kwartaal- of halfjaarlijks procesevaluatie $
Jaarlijks activiteitenverslag en tevredenheidsonderzoek $
2-jaarlijks onderzoek naar effectiviteit $
en beheerscyclus (input, throughput, output en outcome
niveau) willen we meten? Welke type informatie moet het
onderzoek opleveren? Aan welke methodologische voorwaarden moet een meting voldoen? Vervolgens worden er op
ieder niveau van de beleids- en beheerscyclus indicatoren en
bijbehorende instrumenten weergegeven, en wordt er nader
ingegaan op beheersindicatoren zoals doeltreffendheid,
effectiviteit en zuinigheid.

Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk zijn we gestart met de aanleiding van
het ontwikkelen van deze Monitoring- en Evaluatiewijzer.
We hebben enkele begrippen en de plaats van monitoring
en evaluatie in het beleidsproces toegelicht. In de volgende
hoofdstukken worden de verschillende stappen beschreven
die van belang zijn voor het opzetten van goed structureel
monitoring- en evaluatiebeleid.

Na het opstellen van de juiste indicatoren en onderzoeksmethode wordt in stap 5 nader ingegaan op het daadwerkelijk
verzamelen en registreren van informatie. Het gaat hier dus
om de uitvoering van monitoring en evaluatie. Wat zijn de
voor- en nadelen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden? Wat zijn aandachtspunten op het gebied
van databeheer?

Voorbereiding
In stap 1 wordt gestart met het beschrijven van de aanleiding en de onderbouwing binnen de gemeente voor het
monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid. Hierbij
is het van belang om na te gaan welke informatiebehoefte
er is en waarvoor wordt het gebruikt. Welke monitoring- en
evaluatie-instrumenten worden al gebruikt? Wat wordt wel
en niet gemeten?

Analyse
Als de data is verzameld is het tijd deze te interpreteren.
Stap 6 geeft aandachtspunten ten aanzien van het analyseren van de gegevens, het trekken van conclusies en het
geven van aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten.

In stap 2 bespreken we de randvoorwaarden die nodig zijn
om goed te kunnen monitoren en evalueren. Het gaat hierbij
om het creëren van draagvlak binnen de politiek, bestuur en
samenwerkingspartners. Hoe moet de organisatiestructuur
eruit zien en hoe betrek je samenwerkingspartners bij het
monitoren en evalueren. Verder komen financiële en personele randvoorwaarden aan bod.
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Na de interpretatie van de gegevens moeten de bevindingen
met anderen worden gedeeld. In stap 7 wordt ingegaan op
het rapporteren van onderzoeksresultaten en het communiceren van de resultaten naar de doelgroep toe.
Evaluatie
In de laatste stap in het stappenplan, stap 8, is het evalueren van het proces van monitoren en/of evalueren. Is alles
goed verlopen, of zijn er verbeterpunten?

Als eerste stap voor het monitoren en evalueren van het sporten beweegbeleid is het goed om de volgende vragen te beantwoorden: Waarom monitoren en evalueren? Is het mogelijk?
Wat wordt er al gedaan? Op basis van de antwoorden op deze
vragen kan met overtuiging gekozen worden voor monitoren en
evalueren.

1.1 Onderbouwing
In een (kader)nota staat de visie van de gemeente beschreven. Hoe zien sport en bewegen er voor de gemeente in de
(verre) toekomst uit en wat wil de gemeente bereiken? De
gemeentevisie is meestal uitgewerkt in strategieën en concrete doelstellingen en wordt geoperationaliseerd in uitvoeringsbeleid en activiteiten. Essentieel is dan om met enige
regelmaat de balans op te maken hoe het staat met het verwezenlijken van deze doelstellingen.

Bij het starten met monitoring en/of evaluatie van sporten beweegbeleid is het goed de aanleiding vast te stellen
en te beschrijven. Licht het vertrekpunt toe met motieven en heldere beleidsdoelstellingen en bepaal wat wel
en niet wordt gemeten. De hoofdvraag is hierbij: welke
informatiebehoefte is er en waarvoor wordt het gebruikt?
Bijvoorbeeld:
• Als planningsinstrument: omgevingsanalyse, doelstellingsanalyse, opstellen van een prestatiebegroting;
• Als monitorinstrument: meetsysteem op basis van kengetallen, tussentijdse rapportages;
• Als evaluatie-instrument: beleidsevaluatie, managementrapportages.
Laat het antwoord op deze vraag vaststellen door de
beleidsverantwoordelijke(n).
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1.2 Evalueerbare doelstellingen

1.3 Situatieanalyse

Nadat antwoord is gegeven op de vraag Waarom? is het
van belang vast te stellen of monitoren en evalueren wel
mogelijk is. Voor monitoren en evalueren van beleid is het
belangrijk goed te weten wat het beleid in concrete zin wil
bereiken. Dat wil zeggen dat de strategische doelstellingen
die voortvloeien uit de in de (kader)nota geformuleerde visie
vertaald moeten worden naar concrete evalueerbare doelstellingen. Als de doelstellingen niet zodanig geformuleerd
zijn (bijvoorbeeld volgens SMART- of MAGIE-richtlijnen) dat
ze kunnen worden geëvalueerd, moeten de doelstellingen,
in overleg met de beleidsverantwoordelijken, expliciet worden gemaakt. De doelstellingen moeten zodanig specifiek,
meetbaar en tijdsgebonden geformuleerd zijn, dat duidelijk
wordt welke beleidsprestaties en -effecten moeten worden
bereikt.

Het is zinvol een goed beeld te hebben van welke monitoring- en evaluatie-instrumenten al lokaal in gebruik zijn.
Inventariseer welke enquêtes, monitors, databestanden, procesevaluaties et cetera op gemeentelijk niveau al bestaan.
Bekijk vervolgens of deze bronnen alle benodigde informatie
(indicatoren) bevatten of dat aanvullingen nodig zijn. Denk
hierbij aan gemeentelijke enquêtes (bijvoorbeeld de Omnibusenquête), gegevens van sportverenigingen (wellicht in
het kader van het subsidie- en tarievenstelsel), accommodaties, gegevens vanuit de sectoren onderwijs, welzijn (maatschappelijke ontwikkeling) en GGD-enquêtes en -monitors.
Sowieso moet voorkomen worden dat in het vervolg van dit
stappenplan nieuwe meetinstrumenten ingezet worden die
overlap geven met bestaande instrumenten.

Tips
• zie voor MAGIE- en/of SMART-doelen de Beleidswijzer Sport en Bewegen

Stap 2 Randvoorwaarden
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Voordat wordt overgaan tot het formuleren van indicatoren
en de keuze van methoden worden in het volgende hoofdstuk
eerst de randvoorwaarden toegelicht.

• z ie voor voorbeelden van evalueerbare doelstellingen www.menukaartsportenbewegen.nl

Na het beantwoorden van de vragen Waarom? “Is het mogelijk?” en “Wat is er al?” is de volgende vraag “Wat is er nodig
om goed te kunnen monitoren en evalueren?” In dit hoofdstuk
worden enkele randvoorwaarden behandeld die moeten worden
ingevuld om het proces van monitoren en evalueren mogelijk
te maken.

2.1 Draagvlak
Het is noodzakelijk dat de portefeuillehouders sport, onderwijs en welzijn, evenals prominente bestuurders uit het
samenwerkingsveld, hun goedkeuring geven aan de plannen en bereid zijn deze te faciliteren. Politiek en bestuurlijk
draagvlak is voornamelijk belangrijk voor de financiering en
personele inzet van het monitoren en evalueren. Maak hierover goede afspraken en leg deze schriftelijk vast.

Tip: Zie voor het creëren van draagvlak de Beleidswijzer Sport en Bewegen.

2.2	Organisatiestructuur en samenwerkings
partners
Om het monitoring- en evaluatiebeleid goed in te bedden
in de organisatie is het belangrijk dat de persoonlijke verantwoordelijkheden bekend zijn binnen alle geledingen die
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betrokken zijn bij het monitoren en evalueren. Het instellen van een projectteam en eventueel een begeleidende
stuurgroep (met beleidsverantwoordelijken, manager en projectcoördinator) kan helpen bij het opzetten van een goede
organisatie. Leg in elk geval alle samenwerkingsverbanden
vast en omschrijf hierin duidelijk de verantwoordelijkheden.
Uitgaande van de beleidsmedewerker sport zijn mogelijke
samenwerkingspartners: uitvoeringsdiensten (sportbuurtwerk, jeugd- en jongerenwerk), wijk- en buurtorganisaties,
gemeentelijke afdelingen (Onderwijs, Welzijn, Onderzoek &
Statistiek), GGD, provincie, lokale of provinciale sportraad,
buurgemeenten, HBO-WO (stagiaires), sportverenigingen,
fitnesscentra, adviesbureaus en burgers.
Het spreekt vanzelf dat elke betrokkene inzicht moet hebben
in het belang van zijn/haar deeltaak in het grote geheel.
Dit punt verdient extra aandacht omdat in de praktijk vaak
blijkt dat het bijhouden van gegevens gezien wordt als niet
belangrijk en er even ‘bij gedaan’ wordt. Het is daarom de
taak voor de verantwoordelijke het belang van monitoren en
evalueren duidelijk aan alle betrokkenen kenbaar te maken.
Goede communicatie is van essentieel belang als je voor de
monitoring afhankelijk bent van andere organisaties en je
moet vertrouwen op hun bereidwilligheid. De mensen in het
veld, zoals onderwijzers, groepswerkers en trainers, kunnen betrokken worden bij de uitvoer van de monitors. Het is
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daarbij belangrijk dat deze mensen een goede uitleg krijgen
over het waarom van monitoren en op welke manier zij de
gegevens moeten verzamelen.

2.3 Middelen en hulpbronnen

Aandachtspunten ten aanzien van de organisatie van monitoren en evaluatie zijn:
• Wie is hoofdverantwoordelijk voor de monitor of de evaluatie?
• Wie voert de monitor of evaluatie uit en heeft de coördinatie van gegevensverzameling, beheer en verwerking?
• Zijn er goede afspraken over wie wat doet en wanneer, en
zijn deze vastgelegd?
• Wie zijn de sleutelfiguren binnen de gemeente (ook op
wijk of verenigingsniveau)?
• Stel een stuurgroep in;
• Communiceer met alle betrokkenen over nut van monitoring en evaluatie;
• Begroot de werkzaamheden van monitoring en evaluatie
in de personele werkplannen.

Financiële randvoorwaarden
Om structureel voldoende financiële middelen voor het monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid te genereren
is het zinvol gemeentelijke geldstromen te bundelen. Het
gezamenlijke initiatief moet dan uiteindelijk wel voldoen
aan de informatiewens vanuit het sport- en beweegbeleid.

Om monitoring en evaluatie goed van de grond te krijgen
zijn er diverse middelen en hulpbronnen nodig.
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Personele randvoorwaarden
Voor het uitvoeren van monitoren en evalueren is menskracht nodig (competenties en uren). Op beleidsniveau
vereist monitoren en evalueren de nodige ambtelijke inzet
en betrokkenheid. Op uitvoerend niveau moeten mensen in
staat worden gesteld om monitoren en evalueren in de praktijk gestalte te geven.
Hulpbronnen
Bij het uitvoeren van monitors en evaluaties zijn ook hulpmiddelen voor metingen van belang. Denk aan vragenlijsten,
registratieformulieren, weegschalen, meetlinten, verwerkingsmethoden et cetera. Bij het uitzetten van een digitale
enquête is speciale software en digitale opslagruimte nodig.
Er zijn zelfs voorbeelden van gemeenten die met speciale
pasjes werken, voorzien van barcodes, om kinderen bij activiteiten te registreren.

Tip: Bij onvoldoend budget kan het efficiënt en
voordelig zijn om met buurgemeenten gezamenlijk onderzoek te verrichten. Bij onvoldoende
capaciteit (competenties en/of tijd) kan gebruik
gemaakt worden van adviesbureaus, GGD’s, provinciale sportraden of NISB Consult.

De start van monitoren en evalueren begint met het definiëren en vaststellen van indicatoren. Gekozen is voor het gebruik
van de term indicatoren in deze gehele publicatie en niet voor
andere termen als kengetallen, uitkomstmaten of beheerscriteria. Wel komen normen en streefcijfers aan bod.

3.1 Wat zijn indicatoren?
Om resultaten en effecten snel zichtbaar te maken worden
indicatoren gebruikt. Indicatoren vertalen abstracte toekomstvisies en beleidsdoelstellingen in heldere streefcijfers.
Indicatoren zijn combinaties van kwantitatieve informatie
die bruikbaar zijn voor de besturing en/of beheersing van
overheidshandelen. Indicatoren hebben als doel inzicht te
geven in activiteiten, prestaties en effecten in relatie tot de
ingezette middelen.
Monitoren op basis van indicatoren (met bijbehorende normen en streefcijfers) draagt bij tot transparantie van het
beleid en is noodzakelijk bij resultaatgericht management.
Beleidsmonitoring op basis van indicatoren heeft als voordeel dat het:

10

•
•
•
•

r esultaatgericht werken aanmoedigt;
de aandacht richt op hoofdzaken;
een inzicht geeft in de trend (bij continue monitoring);
helderheid brengt door het tonen van feiten in plaats van
gissingen;
• snel aanwijzingen geeft waar correctie nodig is of verbetering mogelijk.
Prestaties vastgelegd in zogenaamde indicatoren kunnen
worden vergeleken met indicatoren in vorige perioden of met
andere gemeentelijke of landelijke cijfers (benchmarking).

3.2 Welke indicatoren kun je onderscheiden?
Het vaststellen van indicatoren kan gedaan worden aan
de hand van de onderstaande beleids- en beheerscyclus
(VBTB-model). Deze cyclus wordt doorlopen tijdens de uitvoeringsfase van beleid. Figuur 4 geeft een bedrijfseconomisch beheersmodel weer dat voor monitoring en evaluatie
gebruikt kan worden.
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Sta p 3 Definitie en selec tie van indic atoren

Het gebruik van indicatoren biedt geen ultieme objectiviteit.
Indicatoren vormen een benadering van de werkelijkheid,
maar tegelijk ook een vermindering daarvan. Indicatoren
moeten geïnterpreteerd worden in de context van het beleid.
Ze zeggen niet automatisch iets over de causaliteit tussen
beleid en effecten. Omdat de omgeving waarbinnen gemeten wordt vaak complex is, bestaat het gevaar dat er meer
en meer indicatoren aan het meetinstrument worden toegevoegd om zo accuraat mogelijk te meten. Op deze manier kan
het meetsysteem zo onbeheersbaar worden, voornamelijk op
het gebied van databeheer en analyse, dat er uiteindelijk
niks van terecht komt.

Figuur 4: Beleids- en beheerscyclus (VBTB-model van Ministerie van Financiën, 1998)

Bedrijfsproces

0mgeving

Doelmatigheid van beleid: Kosten-effectiviteit
Doelmatigheid van bedrijfsvoering
Zuinigheid: Economy

Input

Troughput

Output

Outcome

Geld, personeel

Proces

Prestatie

Effect

Tip: Kies een beperkte set van indicatoren die eenvoudig te meten zijn en waarvan het niet onmogelijk is om op korte termijn beschikbare data te
verkrijgen.

Doeltreffendheid

In de beleids- en beheerscyclus maakt men onderscheid tussen de volgende indicatoren:
• Inputindicatoren hebben betrekking op de middelen (het
personeel, het materieel, de plannen en het geld) die
worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren;
• Throughputindicatoren hebben betrekking op de verzameling van activiteiten, ook wel interne werkprocessen,
die in de betrokken organisatie worden uitgevoerd;
• Outputindicatoren brengen de prestaties in kaart (de
producten, de diensten en de activiteiten) die worden
geleverd om beleidsdoelstellingen te realiseren. Output
geeft aan hoeveel activiteiten je gaat aanbieden, hoeveel deelnemers, tevredenheid deelnemers en welk percentage van de doelgroep je wenst te bereiken;
• Outcome-indicatoren geven een beeld van de maatschappelijke effecten of uitkomsten die met beleidsdoelstellingen worden nagestreefd;
• Beheersindicatoren zijn de blauwe pijlen in het schema
(zuinigheid, efficiëntie, doelmatigheid van beleid, doeltreffendheid);
• Omgevingsindicatoren helpen de beleidsverantwoordelijken te verklaren waarom het beleid al dan niet vat heeft
op bepaalde ontwikkelingen (politiek, trends, rages, concurrentie, het weer).
Verdere toelichting van deze indicatoren volgt in stap 4.

3.3 Vaststellen van indicatoren
Bij het vaststellen van indicatoren staat het iedereen vrij
deze zelf te formuleren. NISB raadt aan om ook de landelijk
erkende indicatoren te gebruiken (zie tabel 2). Een indicator
moet helder en herkenbaar zijn en zoveel mogelijk inhoudelijke stabiliteit in de tijd bevatten. Dit kan door indicatoren
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3.4 Wat zijn normen en streefcijfers?
Nadat indicatoren zijn gekozen dienen normen te worden
vastgesteld. Normen hebben een kwantitatieve waarde die is
vastgesteld op basis van historische gegevens, vergelijking
met andere regio’s of politieke of wetenschappelijke overwegingen. Een norm is een ijkpunt waaraan gemeten waarden
worden getoetst. Bij een norm kan het gaan om een absolute
waarde, een relatieve verandering, een grenswaarde of een
marge.
Om het verschil aan te geven tussen indicatoren, normen en
streefcijfers staan in tabel 2 enkele outcome-voorbeelden.
Een indicator wordt geoperationaliseerd in een vraagstelling. Het antwoord (van bijvoorbeeld een respondent, een
meting of een calculatie) wordt vergeleken met de norm en
indien deze norm wordt gehaald of niet wordt overschreden
dan telt dat resultaat mee in het (al dan niet) halen van de
streefcijfers. Een streefcijfer is een richtpunt (target) van
een beleidsdoelstelling om naartoe te werken.

duidelijk en eenduidig te definiëren en te voorkomen dat
meerdere interpretaties mogelijk zijn.

Tip: kies indicatoren die algemeen aanvaard zijn
zodat benchmarking eventueel mogelijk wordt (zie
www.rapportage-sport.nl en www.menukaartsportenbewegen.nl).

Bij het opstellen of kiezen van indicatoren is het van belang
rekening te houden met:
• relevantie ten aanzien van het beoogde beleidseffecten.
Een koppeling met beleidsdoelstellingen is essentieel.
Wanneer een indicator namelijk niet in het verlengde van
doelstellingen ligt, dreigt de aandacht te verschuiven
naar wat de indicator wel meet maar wat misschien minder relevant is vanuit beleidsoogpunt;
• de gevoeligheid of sensitiviteit van een indicator. De
gekozen indicatoren moeten gevoelig zijn voor veranderingen of verschillen in factoren die met het beleid
beoogd worden. De mate van verandering op de meetschaal van de betreffende indicator wanneer er een verschil wordt gedetecteerd bij datgene wat gemeten wordt,
bepaalt de gevoeligheid van een indicator.
Voorbeeld
De gevoeligheid van de indicator “accommodatiegebruik”
(totaal aantal gebruikers per accommodatie) zal toenemen
als deze indicator wordt onderverdeeld in “gebruikers overdag”, “gebruikers ’s avonds” en “weekendgebruikers”. Verschuivingen in accommodatiegebruik worden zo eerder zichtbaar.
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Stap 4 K euze van onderzoeks
methode

Tabel 2: Voorbeelden van outcome-indicatoren met normen en streefcijfers
Indicator
Sportgedrag:
Aantal maal dat iemand in de afgelopen
twaalf maanden heeft gesport

Norm
Richtlijn Sportdeelname (RSO):
12 keer per jaar aan sport doen

Streefcijfer
65% van de Nederlandse bevolking doet
12 of meer keer aan sport per jaar (VWS)

Beweeggedrag:
Hoeveelheid tijd dat iemand per dag
(matig) intensief beweegt

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB):
5 dagen per week 30 minuten matig
intensief bewegen (volwassenen)
Fitnorm:
3 keer 20 minuten intensief bewegen
Combinorm:
het voldoen aan de NNGB en/of fitnorm
Overgewicht:
Norm (afkapwaarde) is 25,0 en hoger
voor volwassenen
Obesitas:
Norm is 30,0 en hoger voor volwassenen

60% van de Nederlandse bevolking voldoet (is norm-actief) aan de NNGB

Overgewicht:
Body Mass Index: index van gewicht in
verhouding tot lichaamslengte

Het is goed te inventariseren welke normen er zijn en daar
bij aan te sluiten (zie www.menukaartsportenbewegen.nl).
De RSO-norm van twaalf keer sporten per jaar wordt in enkele
gemeenten echter niet optimaal gevonden. Dit zou te weinig
zijn om iemand een sporter te noemen. In die gemeenten
wordt dan gekozen om een andere of een tweede norm te
hanteren. Het gevolg hiervan is wel dat er geen benchmarking meer mogelijk is.
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35% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de Fitnorm
70% van de Nederlandse bevolking
beweegt voldoende (VWS)
- Minder dan 30% van de
Nederlandse bevolking
heeft overgewicht.
- Minder dan 10% van de
Nederlandse bevolking is
zwaarlijvig

In de praktijk zijn er tal van indicatoren waarvoor geen
vastgestelde norm bestaat. Dan zal een antwoord gevonden
moeten worden op de vraag waarop die norm gebaseerd kan
worden.

Na het vaststellen van indicatoren en normen moeten er afspraken worden gemaakt over de wijze waarop gemeten wordt,
welk type informatie het onderzoek moet opleveren en welke
instrumenten hier het beste bij passen. In dit hoofdstuk worden
de verschillende onderzoeksmethoden uitgelegd en worden de
instrumenten ingedeeld in overeenstemming met de indicatoren
(input, throughput, output, outcome).

4.1 Waaraan moet een meting voldoen?
Op basis van het onderzoeksdoel en de gekozen indicatoren moet een keuze worden gemaakt ten aanzien van
onderzoeksmethode(s) en/of meetinstrument(en). Om integratie van informatie over meerdere beleidsvelden en domeinen mogelijk te maken, is het aan te raden binnen de gehele

organisatie afspraken te maken over de methode(s) en de
tijdsplanning. Leg indien nodig ook een uniform begrippenkader vast.
Bij de keuze van onderzoeksmethode en meetinstrument
spelen twee begrippen een belangrijke rol. Betrouwbaarheid
van het onderzoek geeft aan dat bij herhaling ervan dezelfde
uitkomst naar voren moet komen. Betrouwbaarheid van een
meting is een voorwaarde voor validiteit. Validiteit betreft
de geldigheid van de resultaten (de meting). Zijn de onderzoeksresultaten wel werkelijk een indicatie waarover we een
uitspraak willen doen? Meten we wat we willen meten? In
figuur 5 staat de relatie tussen deze beide begrippen grafisch weergegeven.

Figuur 5 Relatie tussen betrouwbaarheid en geldigheid.

niet-geldig, niet betrouwbaar
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niet-geldig, wel betrouwbaar

geldig en betrouwbaar
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Bij elke meting worden onbedoeld bijverschijnselen meegerekend. Deze bijverschijnselen resulteren in fouten die
de geldigheid van de meting aantasten. Systematische fouten zijn fouten die het meetresultaat continue (= bij elke
meting opnieuw) in een bepaalde, steeds dezelfde, richting
beïnvloeden. Systematische fouten kunnen verkeerde, onvolledige of overbodige indicatoren zijn, maar ook een vertekende vraagstelling, sociaal wenselijke antwoorden of een
niet representatieve groep respondenten. Toevallige fouten
tasten de betrouwbaarheid van de meting aan doordat ze
het meetresultaat van meting tot meting laten variëren. Toevallige fouten kunnen te maken hebben met het geheugen
en humeur van de respondenten of het effect van recente
gebeurtenissen. Het gebruik van onbetrouwbare metingen
kan er toe leiden dat in werkelijkheid bestaande effecten
niet worden opgemerkt of minder effectief blijken dan in
werkelijkheid het geval is.

Sta p 4 K euze van onderzoek smethode

Tip: Maak een monitoring- en evaluatieschema
waarin alle methodes worden opgenomen die
systematisch en ad hoc worden uitgevoerd tijdens
de uitvoeringsperiode van het beleidsplan.

4.2 Niveau van monitoring en evaluatie
Bij het kiezen van meetinstrumenten of meetmethodes is
belangrijk te bepalen op welk niveau de metingen verricht
moeten worden. Er zijn drie niveaus: microniveau, mesoniveau en macroniveau. Microniveau heeft betrekking op de
doelgroep van interventies. Dit kan een kleine hoeveelheid
mensen betreffen die deelnemen in een interventie. Het
mesoniveau betreft de wijk of gemeente waarin de interventies of beleidsmaatregelen plaatsvinden. Macroniveau refereert aan het landelijke beeld. Enkele voorbeelden zijn in
onderstaande tabel weergegeven.

In deze Monitoring- en Evaluatiewijzer ligt de focus op het
mesoniveau, met hier en daar informatie op microniveau. In
de komende paragrafen worden per type indicator voorbeelden beschreven en evaluatiemethodes en monitoringsinstrumenten zoals enquêtes, tellingen en registraties gegeven.

4.3 Monitoring en evaluatie van input
Het monitoren van input wordt al lange tijd gedaan door
gemeenten onder de noemer van financiële verantwoording.
Hiervoor zijn de volgende vragen relevant:
• Zijn er budgetten overschreden?
• Is het geldbudget toereikend voor de gestelde doelen?
Naast deze vragen is het goed om ook eens stil te staan bij
onderstaande vragen:
• Is het aantal mensuren voldoende?
• Is de kwaliteit van de ingezette mensen van het juiste
niveau (hebben ze de vereiste kwalificaties)?
• Is het (beleids)plan goed of verdient deze aanpassing?

Tabel 3: Voorbeelden van monitoring- en evaluatie-instrumenten

Input
Throughput
Output

Outcome

Microniveau
- Inventaris sportmateriaal
- Projectfinanciering
- Organisatieproces
- Logboek
- Deelnemerslijsten
- Groepsgesprekken
- Tevredenheidsmeting
activiteitendeelnemers
- Stappenteller
- Fittest
- Kracht- en mobiliteittesten
- NASB-kompas

Mesoniveau
- Gemeentelijk budget
- Fte beleidsmedewerkers sport
- Samenwerking- en
netwerkinstrumenten
- Aantal activiteiten
- Financieel evaluatie-instrument
- Logboek
- Participatieladder Pretty
- BOS-kompas
- RSO

Macroniveau
Landelijke monitors: OBiN (TNO),
Sportersmonitor + Verenigingsmonitor + Monitor topsportklimaat
(Mulier Instituut), RIVM-kompas,
Rapportage sport (SCP), Monitor
Volksgezondheid (GGD-Nederland),
CBS

Mogelijke indicatoren:
• Totaal sport(- en beweeg)budget;
• Aantal personen werkzaam bij sportorganisaties en sportaccommodaties;
• Aantal werknemers (fte) in sport- en beweegbegeleiding
(combifunctionarissen);
• Aantal fte beleidsmedewerkers sport en bewegen.
Instrumenten:
• Gemeentelijk begroting;
• Financiën sportaccommodaties;
• Subsidie- en tarievenstelsel;
• Urenregistratie;

4.4 Monitoring en evaluatie van throughput
Het monitoren en evalueren van throughput heeft betrekking
op de werkprocessen en de samenwerking. Sta regelmatig stil
bij wat goed gaat en wat niet. Zelfs als de resultaten goed
zijn en de doelen worden gehaald, wil dat nog niet zeggen
dat er niets kan worden verbeterd of moet worden veranderd. Misschien heeft het proces te veel moeite, tijd en/of
geld gekost en kan dit een volgende keer beter of efficiënter. Een procesevaluatie richt zich op de manier waarop de
resultaten tot stand zijn gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de manier waarop het project gerealiseerd is, hoe afspraken zijn gemaakt of hoe de samenwerking was. Kwalitatieve
onderzoeksmethoden, zoals gesprekken of interviews met
verschillende betrokken partijen, moeten dit inzicht kunnen
verschaffen.
Belangrijke vragen zijn:
• In hoeverre heeft de gekozen organisatiestructuur bevorderend en/of belemmerd gewerkt bij het realiseren van de
doelstellingen?
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• I n hoeverre hebben de gehanteerde procedures bevorderend en/of belemmerd gewerkt?
• Welke aspecten in de organisatorische structuur hebben
positief/negatief gewerkt?
• Is er gedurende het proces voldoende ruimte geweest
voor de inbreng van burgers en is deze voldoende serieus
genomen?
• Wat is de rol van de projectleider?
• Is alles volgens plan gelopen?
• Hoe verliep de samenwerking met andere organisaties
of afdelingen ten aanzien van ieders inbreng, planmatig
handelen, stiptheid, ethisch handelen?
• Zijn er veel persoonwijzigingen geweest binnen het project?
De samenwerking kan op verschillende niveaus invloed hebben op het beleidsvormings- en beleidsuitvoeringsproces: op
beleidsniveau (intersectorale beleidsvorming), bij de schakel
tussen beleid en uitvoering en tijdens de uitvoering van projecten tussen samenwerkingspartners. Het op elkaar aansluiten van tijden, beschikbaarheid van kader en accommodatie et cetera, stuit zelden op onwil maar vaak op praktische
bezwaren (werktijden) of bezwaren rondom regelgeving en
CAO’s.

Tip: Meer informatie over monitoring en evaluatie
op throughput niveau is te vinden op wijkslag.nl.
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• D
 e Veranderdriehoek maakt zichtbaar in welke volgorde actoren het beste bij een initiatief kunnen worden
betrokken.
• De Coherentiecirkel geeft inzicht in interactiepatronen
in een netwerk, en geeft aanwijzingen voor wat je kunt
doen wanneer die interactie niet vitaal is.
• De Innovatiespiraal laat zien langs welke stadia kennis
zich in netwerken kan ontwikkelen.
• De Netwerkanalyse is een methode om het netwerk van
betrokkenheid rond een bepaald initiatief in beeld te
brengen en de posities in dit netwerk te verkennen.

Tips
• meer info over Tijdlijnmethode, Leergeschiedenis en Leidraad voor intervisie zie
www.agrocenter.wur.nl/NL/Tools/Netwerken/
Evalueren+en+reflecteren
• meer informatie over checklist, participatieladder en Model Rifkin zie www.nigz.nl/upload/
Deel%207%20Sociaal%20draagvlak.pdf.
• meer informatie over veranderdriehoek, coherentiecirkel, Innovatiespiraal en Netwerkanalyse
zie www.agrocenter.wur.nl/NL/Tools/Netwerken/
Netwerkdynamiek.
Mogelijke indicatoren:
• Het aantal contacten met de doelgroep;
• Het aantal samenwerkingsstructuren, werkgroepen, et
cetera;
• Tijd (uren) in en buiten het samenwerkingsverband;
• Beoordeling verloop van aangeboden activiteiten;
• Beoordeling samenwerking organisaties;
• Taak- en rolverdeling;
• Besluitvormingsproces;
• Slagvaardigheid samenwerkingspartners;
• Mate van samenwerken/participatie;
• Tevredenheid samenwerkingspartners.
Instrumenten:
• De Tijdlijnmethode is hulpmiddel voor (tussentijdse) evaluaties en geschikt om uit te voeren met de deelnemers
in een netwerk.
• De Leergeschiedenis vertelt de ‘film’ van het netwerk.
Belangrijke scènes worden geanalyseerd met het netwerkgereedschap, en aan elkaar gevoegd tot een verhaal.
• De leidraad voor Intervisie biedt structuur om vlot tot de
kern van een casus te komen, en gesprekspartners uit te
nodigen om creatief mee te denken.
• De participatie ladder van Pretty wordt gebruikt om ‘community participatie’ of de verschillende niveaus van de
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betrokkenheid van stakeholders zoals deelnemers, verenigingen en organisaties.
Checklist Intersectorale Samenwerking is een checklist
met uitspraken die beantwoord moeten worden door alle
deelnemers aan een netwerk.
Model van Rifkin is te gebruiken om te bepalen welke personen en/of organisaties een rol spelen in een bepaalde (probleem) situatie. Rifkin’s spinnenweb geeft informatie over
het bereik van deelname en betrokkenheid van alle personen of organisaties bij een programma of een activiteit.
Een diepte interview is een vraaggesprek tussen twee
personen, waarbij de vragensteller dieper ingaat op een
onderwerp. Van tevoren zijn vragen opgesteld, die de
vragensteller echt wil weten; maar tijdens het gesprek
mogen ook extra (verdiepende) vragen worden gesteld.
Panelbijeenkomsten zijn nuttig in de verkennende fase
en hebben als doel om ideeën en wensen te inventariseren. Stellingen kunnen gebruikt worden om discussie
op gang te brengen. Vele soorten panels zijn mogelijk
(jeugdpanel, gebruikerspanel, bewonerspanel).

Ter aanvulling vindt u hieronder modellen die helpen om
te herkennen wat er in een netwerk zoal kan gebeuren, en
mogelijkheden aangeven om op het juiste moment de juiste
dingen te doen:

Door zicht te krijgen op de prestaties (baten) in relatie tot
de begrote en de gemaakte investeringen (kosten) biedt de
mogelijkheid om de doelmatigheid (efficiëntie) vast te stellen ten aanzien van het realiseren van de beleidsdoelstellingen.
Mogelijke indicatoren:
• Deelnemersaantallen van activiteiten;
• Doorstroom van activiteit naar sportvereniging;
• Frequentie activiteiten;
• Tevredenheid (wensen en behoeften) deelnemers;
• Sport en beweegmogelijkheden in buurt;
• Aantal routes voor fietsers, skeeleraars, paardrijden,
kanoën, etc.
Instrumenten:
• Deelnemerslijsten met informatie over deelnemers van
activiteiten (achtergrond, aantal, motivatie/reden deelname, terugkeerfrequentie, doorstroom naar vereniging);
• Beweegdagboek: gedurende twee weken houdt iemand
zijn actieve leefstijl bij;
• Quick-scan J-score: methode om de jeugdgerichtheid te
meten van sportverenigingen en sportbuurtwerk;
• Lidmaatschapsregistratie sportvereniging;
• Tevredenheidsformulier deelnemers (voorbeeld op bosimpuls.nl);
• SLO Leerlingvolgsysteem (www.slo.nl/primair/leergebieden/bewegen/volgsysteem);

• meer informatie over interviewtechnieken zie
www.nisb.nl/webshop/webshop/meedoen-enmeebewegen_-hoe-doe-je-dat_-werkvormenbundel.html?tab=product

4.5 Monitoring en evaluatie van output
De output betreft de prestaties (producten, diensten of activiteiten) die worden geleverd om de outcomedoelen te verwezenlijken. Output kan beschouwd worden als resultaat van
het productieproces of -project. Output wordt meestal uitgedrukt in hoeveelheden, prijs per eenheid et cetera. Bij het
uitvoeren van projecten en/of activiteiten is het raadzaam
om de output te meten.
Voorbeelden van relevante vragen voor het monitoren en
evalueren van output zijn:
• Hoeveel activiteiten hebben doorgang kunnen vinden?
• Hoeveel deelnemers zijn er bij een evenement geweest?
• Welke kenmerken hadden de deelnemers (geslacht, beperking, afkomst, etc.)?
• Waren de deelnemers ook daadwerkelijk mensen uit de
doelgroep (bereik)?
• Waren de deelnemers tevreden met de activiteiten?
• Was de omgeving/buurt tevreden over het aanbod?
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• J ump-In Leerlingvolgsysteem (website.jumpin.nl);
• Met de Sport- Beweegscan kan de sport- en beweegomgeving van kinderen en jongeren (van 4 tot 18) op wijkniveau in kaart worden gebracht. (www.nisb.nl/documenten/sportenbeweegscan2004.pdf);
• Omschrijving Openbare Beweegruimte geeft een overzicht van de beschikbare beweegruimte die jongeren
buiten in de openbare ruimte hebben. (www.school-ensport.nl/sbs);
• Omschrijving Sportaccommodaties geeft een overzicht
van de beschikbare sportaccommodaties die jongeren
kunnen gebruiken (www.school-en-sport.nl/sbs).
Het maken van een overzicht van uitgevoerde activiteiten
is zeer nuttig voor de verantwoording van beleid en het
vaststellen van efficiëntie. Tevens kan deze lijst gekoppeld
worden aan de ervaringen van de deelnemers van de activiteiten. Het systematisch registreren van reacties van activiteitendeelnemers, websitebezoekers, bellers van klachtenlijn
et cetera geeft veel informatie die niet altijd wordt benut.
Bedenk wel dat deze reacties niet representatief zijn voor de
totale doelgroep.

4.6 Monitoring en evaluatie van outcome
Outcome omvat de maatschappelijke effecten of uitkomsten
die met beleidsdoelstellingen worden nagestreefd. Op basis
van outcome-indicatoren kan men beoordelen of de beoogde

doelen (bijv. gedragsveranderingen bij de doelgroep) zijn
bereikt. Het probleem is dat de relatie tussen beleid en
het behalen van maatschappelijke doelen niet eenduidig is.
Zoals in de inleiding is aangegeven is deze Monitoring- en
Evaluatiewijzer niet bedoeld voor sociaal wetenschappelijk onderzoek dat is gericht op het beschrijven, verklaren
en voorspellen van bepaalde verschijnselen1. Met deze wijzer willen we gebruikers in staat stellen te beoordelen of
de inzet van schaarse middelen bijdraagt aan het oplossen
van maatschappelijke problemen. De exacte invloed van het
beleid is dus moeilijk te bepalen, maar outcomemonitoring
kan wel aangeven of de zaken er na verloop van tijd beter
voor staan of niet.
Outcomegegevens van sport- en beweeginterventies gaan
meestal over het veranderende gedrag van deelnemers
(microniveau). Als niet alleen de deelnemers maar ook de
populatie van de wijk of gemeente wordt gemeten dan verandert dit in mesoniveau. Outcomegegevens van lokaal beleid
bevinden zich meestal op dit niveau. Het brede pallet van
sport- en beweegbeleid wordt weergegeven in de Menukaartsportenbewegen.nl. Iedere gemeente wordt uitgedaagd om
deze thema’s op te nemen in het beleid en daarbinnen doelstellingen te formuleren:
1. Sportstimulering;
2. Actieve gezonde leefstijl;
3. Maatschappelijke waarde van sport;
4. Sport en onderwijs;
5. Sport- en beweegaanbieders;
6. Sportaccommodaties;
7. Sport en speelruimte in de wijk;
8. Recreatie;
9. Evenementen;
10. Topsport- en talentondersteuning.
Aan de hand van deze thema’s zijn in de bijlage relevante
indicatoren en meetinstrumenten weergegeven. Voor een
totaaloverzicht verwijzen we graag Menukaartsportenbewegen.nl

Tip: stel bij de evaluatie altijd de vraag welke factoren naast het gevoerde beleid denkbaar zijn als
verklaring voor de effecten.

1. Voor oorzaken van maatschappelijke problemen of oorzaken van mislukte beleidsinterventies volstaan statistische
gegevens bijna nooit. Oorzaken zijn te achterhalen door
casestudies in het veld (bijv. experiment, mystery client,
gedragobservatie) of via panel van ervaringsdeskundigen
(bijv. simulatiespel).
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4.7 Beheersindicatoren
Beheersindicatoren worden gebruikt voor interne informatie
en geven inzicht in de wijze waarop beschikbare middelen
worden ingezet. Denk hierbij aan efficiëntie, productiviteit,
effectiviteit, zuinigheid, doelmatigheid, kwaliteit et cetera.

absolute beoordeling van efficiëntie.
Voorbeelden efficiëntie: Hadden we met dezelfde hoeveelheid middelen ook méér leden van de beoogde doelgroep
kunnen bereiken? Hadden we de beoogde doelgroep net zo
goed kunnen bereiken met minder/goedkopere middelen?

Efficiëntie en productiviteit
Efficiëntie is een evaluatiecriterium dat door het management wordt gebruikt om het uitvoeringsproces te evalueren.
Het concept efficiëntie is de relatie tussen behaalde resultaten (afgeleverde producten of diensten = output) en de
daarvoor aangewende middelen (geld, mensuren = input).
Efficiëntie is de hoeveelheid input die nodig is per outputeenheid. Productiviteit daarentegen is de hoeveelheid output die gerealiseerd kan worden per inputeenheid.

Effectiviteit (doeltreffendheid)
Effectiviteit verwijst naar de oorzaak-gevolgrelatie tussen
output en outcome. Het gaat om de verhouding tussen enerzijds de ingezette interventies en anderzijds het beoogde en
gerealiseerde doel. Dat wil zeggen: hebben de resultaten ook
werkelijk gezorgd voor het bereiken van het beoogde doel?
En is het beoogde doel ook in de juiste mate bereikt? In
hoeverre zijn gewenste of ongewenste neveneffecten opgetreden?

Om efficiëntie te berekenen moet input en output gemeten
worden. Het optimale verband tussen input en output is een
curve (productiefunctie). Deze curve is de grens tussen technisch optimale en efficiënte combinaties van input en output. Alles wat onder die curve ligt is minder of niet efficiënt.
In een beleidscontext is het exacte verband tussen input en
output niet zomaar te vast te stellen. Eén van de mogelijkheden is te zoeken naar best practices om mee te vergelijken
(Benchmarking). Het gaat hier wel om een relatieve en geen

Met monitoringssystemen kan op basis van indicatoren de
beleidsoutput en -outcome worden gemeten. Evaluatie gaat
nog een stap verder en probeert na te gaan of de geobserveerde effecten toe te schrijven zijn aan de output. Zijn
er alternatieve verklaringsgronden voor de gemeten effecten? De beoordeling van de mate van effectiviteit van een
interventie of beleidsdoelstelling kan op verschillende wijze
gebeuren. NISB gaat uit van de aanpak die in figuur 6 staat
beschreven.

21

Sta p 4 K euze van onderzoek smethode

Stap 5 V
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Figuur 6. Mate van effectiviteit van interventies
Soort effect
4. ‘doeltreffend’

‘Het streven’

3. ‘veelbelovend’

2. ‘kansrijk’

1. ‘potentieel’

Omschrijving
Als 1 t/m 3, maar nu is er bewijs dat de
positieve effecten ook veroorzaakt worden
door de interventie en is er zicht op de
‘werkzame ingrediënten & factoren’
Als 1 en 2, maar nu kan empirisch worden
aangetoond dat de gestelde doelen zijn
bereikt, problemen afgenomen, competenties toegenomen, en cliënten tevreden
zijn.
Als 1, maar nu is er tevens een acceptabele interventietheorie die duidelijk
maakt hoe de problemen van de doelgroep
zijn ontstaan en waarom de interventie de
beoogde uitkomsten zal bereiken.

Soorten onderzoek
- experimenteel onderzoek
- herhaalde case studies
(N=1 designs)
----------------------------------------quasi-experimenteel
onderzoek
- veranderingstheoretisch
onderzoek
---------------------------------------- veranderingsonderzoek
- doelrealisatie onderzoek
- klanttevredenheidsonderzoek
---------------------------------------- meta-analyse
- literatuurstudie
- kennisontlokkend onderzoek
- beschrijvend onderzoek
De kernelementen van een interventie
- observationeel onderzoek
(doelgroep, interventie, uitkomsten) en
- documentanalyse
de personele en organisatorische randvoorwaarden zijn duidelijk en begrijpelijk - interviews
beschreven.

Voorbeelden effectiviteit: Was het ingezette middel effectief? Deed het wat het moest doen? Hadden andere methodes/middelen niet tot een beter resultaat geleid? In geval
van de jeugdinterventie bijvoorbeeld: hebben we inderdaad
de juiste doelgroep bereikt? Hoeveel jongeren sporten/
bewegen nu, die dat voorheen nog niet deden? Bereikten we
inderdaad de categorie mensen die we beoogden?
Doelmatigheid (Kosteneffectiviteit)
Door de outcome van een interventie of beleidsproces
(baten) in beeld te brengen in relatie tot de begrote en de
gemaakte kosten (kosten) is het mogelijk de kosteneffectiviteit vast te stellen.
Voor het eerder genoemde voorbeeld van de jeugdinterventie
betekent dat bijvoorbeeld:
• Hebben we de (lage-SES) jongeren aan het bewegen
gekregen? Hoeveel jongeren? Hoeveel heeft dat gekost
per individu?
• Hoe vaak zijn de jongeren gaan bewegen per week? Hoe
intensief? Was het toegenomen beweeggedrag duurzaam:
sportten ze na een half jaar en een jaar nog steeds?
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Het verzamelen en registeren van data is het daadwerkelijke uitvoeringsgedeelte van het monitoren van het sport- en beweegbeleid. Schenk aandacht aan welke databestanden al aanwezig
zijn en welke manier van meten gebruikt gaat worden. Voor
de analyse en interpretatie is een goede documentatie van de
indicatoren van belang.

5.1 Keuze en documentatie van werkwijze
Wanneer in het kader van monitoring en evaluatie een onderzoek uitgevoerd wordt, is het belangrijk dat van tevoren een
keuze wordt gemaakt tussen een kwalitatieve of kwantitatieve methode. Welke onderzoeksmethodiek (kwalitatief of
kwantitatief) het beste is, is afhankelijk van factoren als
de probleemstelling, de doelgroep, de doorlooptijd en het
budget. Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt bij het zoeken
naar verklaringen (waarom en hoe), wensen, behoeften en
meningen. Kwantitatief onderzoek is onderzoek naar de mate
waarin een bepaald verschijnsel voorkomt, bijvoorbeeld ter
bepaling of de bevolking meer is gaan sporten. De onderzoeker meet de omvang van een verschijnsel in `objectieve feiten` (cijfers, omvang, kenmerken) en zoekt naar verbanden.
Kwantitatief onderzoek geeft kortom antwoord op vragen als
“wat?” en “hoeveel?” en kwalitatief onderzoek gaat in op de
vragen “hoe?” en “waarom?”1.

Om op een later tijdstip (bijvoorbeeld analysefase of een
vervolgmeting) te kunnen teruglezen wat en hoe precies
gemeten is, moeten de meetmethode en indicatoren duidelijk en ondubbelzinnig omschreven zijn. Aspecten die in dit
kader een nadere toelichting vereisen zijn:
• omschrijving van de indicator met verwijzing naar de
evalueerbare doelstelling;
• omschrijving van belangrijke sleutelwoorden in de indicator;
• het streefcijfer: waar staan we nu en waar willen we naartoe;
• de verzamelinstantie of -persoon: wie is verantwoordelijk;
• de bron die de gegevens ter beschikking stelt;
• de gebruikte verzamelmethode;
• de meetfrequentie.

Tip: Verzamel zoveel mogelijk informatie digitaal.
Voordelen van digitale informatie zijn eenmalige
opslag, efficiënter beheer, grotere transparantie
van informatie en betere toegankelijkheid.

1 Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan ook ingedeeld worden naar het aantal onderzoekseenheden (objecten,
respondenten, proefpersonen) dat aan het onderzoek deelnemen. Als het aantal onderzoekseenheden één is, spreken we van een
casestudie. Zijn de aantallen onderzoekseenheden minder dan 30 per categorie dan hebben we het over kwalitatief onderzoek.
Nemen meer onderzoekseenheden aan het onderzoek deel dan gaat het om kwantitatief onderzoek.
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Tips
•	Let bij het afnemen van de meting op het tijdstip waarop de meting plaatsvindt. Houd rekening met de seizoenen en plan metingen niet
vlak voor, in of na een vakantieweek, tijdens
nationale feestdagen of andere bijzondere activiteiten.
•	Leg duidelijk en begrijpelijk uit wat het doel is
van de metingen en maak duidelijk dat de gegevens anoniem blijven (let wel: hoe kleiner de
‘onderzoeksgroep’ hoe moeilijker het is gegevens te anonimiseren).

5.2 Kwantitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek wordt verricht onder een groot aantal
respondenten en is zeer geschikt om cijfermatige gegevens
te achterhalen. Het vormt de basis voor tal van statistische
analyses die gepresenteerd worden in grafieken en tabellen.
Kwantitatief onderzoek geeft antwoorden op vragen als:
‘hoeveel jeugdleden hebben de georganiseerde sportverenigingen in een gemeente?’ of ‘hoeveel uur sport de gemeentelijke jeugd per week?’. Tevredenheidonderzoek is ook vaak
kwantitatief van aard. Naast het bijhouden van outputgegevens op activiteitenniveau maakt men bij kwantitatief
onderzoek veelal gebruik van enquêtes en experimenten. In
een enquête is de onderzoeksvraag geoperationaliseerd in
vragen aan de doelgroep.

Tip: Zorg dat de enquête niet te groot wordt en
houd bij het opstellen (taalgebruik) en verspreiden van vragenlijsten rekening met het bereiken
van je doelgroep (leeftijd, taalbeheersing, opleiding, afkomst).

In stap 1 is al gemeld dat het verstandig is geen werk dubbel
te doen of onderzoek te herhalen. Het is dan ook efficiënt om
de gekozen indicatoren en meetinstrumenten zoveel mogelijk te laten aansluiten en/of integreren in al bestaande en
algemeen geaccepteerde metingen. Stem verder met andere
beleidsterreinen en instanties goed af wie wat meet. Dit om
te voorkomen dat burgers en of instanties meerdere keren
dezelfde vraag wordt gesteld.

Tabel 4 Kenmerken van kwantitatief onderzoek

Response

Kosten

Tijdsinvestering

Geldigheid en
betrouwbaarheid

Omvang vragenlijst
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Schriftelijke enquête
- tussen 30% en 50% response
- langere responsetermijn

Telefonische enquête
- een lagere respons dan bij een
schriftelijke enquête

- relatief goedkoop (druk- en
verzendkosten)

- arbeidsintensief (hoge arbeidskosten)

- afnemen van vragenlijsten
- dataverwerking kost relatief
tijdsintensief (één respondent
veel tijd (omzetten van gegeper keer)
vens op papier naar digitaal)
- meer gevoelig voor sociaal
- v ragenlijst wordt niet altijd
wenselijke antwoorden
even zorgvuldig ingevuld; mede
afhankelijk van taalvaardigheid
respondenten
- kort (max. 10 minuten)
- niet strikt gebonden aan aantal vragen (zorg voor retour
enveloppe)

Online enquête
- bij bekend e-mailadres is een
persoonlijke herinnering bij
non-response goed mogelijk
- investering in software
- herinnering mailen is kosteloos
- t ijdwinst door digitale data
verzameling
- computergebruik in Nederland
is hoog maar niet bij alle bevolkings-groepen even hoog
- antwoordgestuurde vragenlijst
(per respondent kunnen niet
ter zake doende vragen snel
en onzichtbaar overgeslagen
worden)

5.3 Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een bepaalde doelgroep of
organisatie. Het is gericht op achterliggende motivaties,
meningen, wensen en behoeften. Het doel is meestal om
een deskundige te raadplegen of te laten vertellen over het
onderzoeksonderwerp. Kwalitatief onderzoek gaat niet om
meten met cijfers maar om het verkennen van dingen en het
verkrijgen van inzicht in denkwijzen, opvattingen en visies.

• V ermijd suggestieve vragen, vragen die sociaal wenselijke
antwoorden uitlokken, of het vermelden van de mening
van autoriteiten of belangrijke hooggeplaatste personen,
want mensen conformeren hun mening hieraan.
• Houd rekening met vragen (feitelijke informatie) versus
beweringen/uitspraken (houdingen, opvattingen).
• Zorg bij gesloten vragen voor wederzijds uitsluitbare en
uitputtende antwoordmogelijkheden.
Voorbeelden van procesevaluatie zijn het verloop van een
BOS-project of een evaluatie van het subsidie- en tarievenstelsel. Door goed in kaart te brengen wat er speelt, kan de
gemeente beter inspelen op wensen en bezwaren van subsidieontvangers (verenigingen) en accommodatiegebruikers
(sporters) bij een eventuele herziening van het stelsel. Een
positief neveneffect van kwalitatief onderzoek is dat de
doelgroep meer inzicht in de materie krijgt.
Er zijn verschillende methoden voor kwalitatief onderzoek.
• Groepsdiscussie: onder leiding van een gespreksleider
praat een groep mensen middels een checklist over een
bepaald onderwerp. Voordeel van groepsdiscussies is dat
het snel leidt tot nieuwe ideeën. Nadelen zijn dat er weinig ruimte is voor verdieping en dat er geen algemene
conclusies kunnen worden getrokken die voor de hele
doelgroep gelden.

Kwalitatief onderzoek is zeer bruikbaar voor:
• Het krijgen van antwoord op enkele fundamentele vragen, alvorens een vragenlijst op te stellen waarmee een
grote groep respondenten benaderd gaat worden.
• Het achterhalen van de motieven van de doelgroep.
• Het inzicht krijgen in de beleving en/of waardering van
een bepaald product of van een bepaalde dienst.
• De ontwikkeling van een positioneringstrategie voor een
product of dienst.
• Het testen van alternatieven voor bijvoorbeeld een reclamecampagne.
• Het evalueren van samenwerking binnen een organisatie.
Kwalitatieve onderzoeksmethoden als participerende observatie, ongestructureerde interviews, documentenanalyse
worden veel gebruikt bij procesevaluaties (throughput). Het
evalueren van bijvoorbeeld de samenwerking met partners
zal vaak gebeuren aan de hand van interviewtechnieken.
Belangrijke aspecten die het succes van kwalitatief onderzoek mede bepalen zijn:
• Maak duidelijk wat precies met gebruikte begrippen
bedoeld wordt.
• Stel niet in één vraag/uitspraak verschillende zaken aan
de orde.
• Respondenten moeten in staat zijn antwoord te geven,
dus stel geen vragen die ze niet kunnen weten.
• Vragen moeten relevant, kort en helder zijn.
• Vermijd negatieve vraagstelling.
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• D
 iepte-interview: een 1-op-1 gesprek tussen een interviewer en een respondent. Het voordeel is dat deze methode
zeer goed bruikbaar is om diepte-informatie te verkrijgen (achtergronden, motieven et cetera.). Nadeel is, net
als bij groepsdiscussies, dat er geen algemene conclusies
kunnen worden getrokken die voor de hele doelgroep gelden.
Meer informatie over verschillende interviewtechnieken en
de aandachtspunten hierbij staan in de werkvormenbundel
“Meedoen en meebewegen, hoe doe je dat?” (www.nisb.nl).

vallen op softwarepakketten zoals databases, rekenbladen
en/of grafische programma’s.
Van belang bij de keuze van de softwarepakketten is:
• gebruiksvriendelijkheid bij invoeren en aanpassen van
gegevens en voor het opvragen;
• onderhoudskosten;
• vertrouwdheid met het systeem in het kader van andere
opdrachten binnen de organisatie;
• aggregeerbaarheid van gegevens op hoger niveau;
• mogelijkheden voor koppeling met andere databestanden.

Tip: Leg altijd de uitkomsten van de gevoerde
interviews/gesprekken vast in een document.

Een belangrijk aandachtspunt bij databeheer is de wettelijke
bepaling over bescherming van privacy. Dit houdt in dat er
mensen verantwoordelijk moeten zijn voor de beveiliging
van de databank en dat de gegevens bij de verwerking van de
resultaten moeten worden geanonimiseerd.

5.4 Databeheer
Het verzamelen van informatie moet op een systematische
wijze gebeuren. Probeer zo veel mogelijk de informatie digitaal op te slaan. Zo kan de informatie niet verloren gaan en
eventueel voor andere doeleinden worden gebruikt. Voor het
beheer (en analyse) van de data wordt vaak gebruik gemaakt
van softwarepakketten. Hiervoor kunnen standaardpakketten
(Office, Windows) gebruikt worden, maar de keuze kan ook

Stap 6 I nterpreteren van
informatie
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Tip: Om dataverwerking te versnellen kun je
gebruik maken van web-based instrumenten als
Netq.nl, surveymonkey.com, MWM2 of Socratos.

De verkregen data uit het monitoren van activiteiten moet
geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Door verkeerd gebruik
van meetinstrumenten en interpretaties kan beleid, dat in werkelijkheid effectief is, minder of meer effectief blijken. Voor het
interpreteren van onderzoeksinformatie moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
Gevoeligheid
De kwaliteit van monitoring en evaluatie hangt sterk af
van de gevoeligheid van de instrumenten om verschillen te
meten tussen de tijdstippen waarop het gemonitord wordt.
Bij de keuze van indicatoren in stap 3 moet daar al rekening mee worden gehouden. Pas op bij het vergelijken van
gegevens die zijn verkregen met twee verschillende meetmethoden. Het telefonisch of schriftelijk afnemen van een
vragenlijst kan al verschillende uitkomsten geven en dat is
bijna onvermijdelijk bij het gebruik van twee verschillende
instrumenten.
Causaliteit
Tijdens het interpreteren moet ook sterk rekening gehouden worden met de vraag of de eventueel bereikte effecten
daadwerkelijk het resultaat van zijn van het beleid, of dat
er andere (omgevings)factoren een rol spelen die het effect
positief dan wel negatief beïnvloeden. Hier zal, in zoverre dit
binnen de mogelijkheden ligt, aandacht aan moeten worden
besteed. Inzicht in beleid en activiteiten van aangrenzende
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organisaties die betrekking hebben op de doelstellingen
zoals geformuleerd in de sport- en beweegnota kan hierbij
zeer behulpzaam zijn.
Generalisatie
Interpretaties en conclusies verbinden aan de verkregen onderzoeksgegevens kan niet altijd veralgemeniseerd
worden. Dit is afhankelijk van de representativiteit van
de onderzochte populatie. Zijn de respondenten en goede
afspiegeling van de grotere populatie (bijvoorbeeld alle burgers in de gemeente of de gehele bevolking)?
Geldigheid
Deelnemersaantallen van een activiteit kunnen lager zijn dan
het werkelijke aantal. Bijvoorbeeld wanneer deelnemers die
te laat zijn binnen gekomen niet meer geregistreerd worden.
Aantallen van sportverenigingsleden geven niet altijd weer
hoeveel personen er ook daadwerkelijk bewegen. Het komt
voor dat sporters die alleen trainen niet worden opgegeven
als lid (vanwege bijvoorbeeld bondsafdrachten) maar er zijn
ook leden die uitsluitend bewegen aan de bar.
Bij tevredenheidsmetingen moet rekening gehouden worden
met het feit dat negatieve berichten vaak de overhand hebben, aangezien ontevreden mensen eerder geneigd zijn om
hun mening te geven. Houd bij (telefonische) vragenlijsten
rekening met sociaal wenselijke antwoorden.
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Sta p 6 I nterpreteren van informatie

Korte termijnfocus
De door het beleid beoogde effecten manifesteren zich vaak
langzaam over een langere tijd. De begrotingscyclus is echter in de meeste gemeenten echter één jaar. Aangezien de
gegevens uit de monitors vaak gebruikt worden voor verantwoordingsdoeleinden, bestaat het reële gevaar dat er éénjarige cycli ontstaan van informatievoorziening, waarbij de
langetermijnevaluatie over het hoofd wordt gezien. Om een
goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke maatschappelijke effecten van het beleid moet over een langere tijdsspanne
worden gemeten.
Er zijn twee scenario’s wat betreft het voldoen aan de beoogde effecten of verwachtingen:
1.	De resultaten van de indicatoren tonen aan dat de realiteit in de gewenste richting ontwikkelt en dat de vooruitgang verloopt volgens de gewenste timing. Hierbij is
het van belang na te gaan of de behaalde resultaten niet
het gevolg zijn van het gunstige klimaat, andere beleidsprogramma’s en omgevingsfactoren. Kan er iets gezegd
worden over de toekomstige ontwikkeling van deze randvoorwaarden? Bij positieve effecten van het beleid moet
kritisch naar de onderliggende processen worden gekeken
(procesevaluatie) om het beleid in het vervolg nog efficiënter uit te voeren.
2.	De resultaten van de indicatoren tonen niet het gewenste
resultaat. Er moet dan gezocht worden naar oorzaken
door middel van onder andere een grondig uitgevoerde
procesevaluatie. Er zullen antwoorden gevonden moeten worden op vragen als: Zijn de effecten het gevolg
van gemeentelijk beleid, overheidsbeleid of van externe
factoren? En zijn deze factoren toevallig of structureel?
Wanneer de mogelijke oorzaken allemaal in beeld zijn, is
het aan de politiek om te beslissen welke factoren bij

prioriteit zullen worden bijgesteld. Een negatief resultaat kan ook als gevolg hebben dat de beoogde streefcijfers naar beneden aangepast worden of de prioriteiten
gaan verschuiven. Zorg daarom altijd voor een hoofdstuk
met conclusies en onderbouwde aanbevelingen om als
gemeentelijke afdeling sport de regie enigszins te behouden.

Stap 7 R
 apporteren en
communiceren
MONI T ORI NG - E N E VA L UAT I E W I J ZE R S po r t - e n B e w e e g b e le id

Tip: Ga na of het uitgevoerde beleid positieve en of
negatieve neveneffecten heeft opgeleverd.

Rapporteren en communiceren is voor beleidsambtenaren gesneden koek maar is soms onderbelicht. In deze stap worden kort
enkele aandachtpunten toegelicht.

7.1 Rapportage
Een doel van monitoring en evaluatie is het tijdig signaleren van problemen en/of tussentijds aanpassen van de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Schrijf daarom niet
alleen aan het einde van de beleidsperiode een eindevaluatieverslag maar rapporteer periodiek met tussenevaluaties.
Zorg tevens dat al deze rapportages op het juiste moment
bij de juiste mensen liggen. Monitors en evaluatierapporten
dienen als informatievoorziening voor onder meer financiële
verantwoording. Het op tijd aanleveren van de rapportage is
van groot belang in verband met mijlpalen en deadlines in
de beleidscyclus. Voordat de jaarlijkse begroting opgemaakt
wordt, moet de informatie en conclusies bij de verantwoordelijken binnen zijn.
Een goed rapport moet voldoen aan de volgende kwaliteitskenmerken:
• goede samenvatting (of oplegvel);
• gedetailleerde inhoudsopgave;
• duidelijk omschreven doel en doelgroepen;
• logische structuur met doelstellingen, verwachte effecten, indicatoren en resultaten;
• definiëring van gehanteerde begrippen;
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• o pzet en uitvoering van het onderzoek;
• resultaten met objectieve en relevante cijfers onderbouwde analyse;
• de huidige stand van zaken en eventueel ook vooruitblik
op de te verwachten ontwikkelingen;
• conclusies en aanbevelingen;
• overzichtelijke (standaard) presentatie met duidelijke
weergave van de vaststellingen en aanbevelingen voor
het beleid.
Besteed voldoende aandacht aan de uiterlijke verzorging
(omslag, lay-out, illustraties) van een onderzoeksrapport.
De wijze van rapporteren van de verzamelde gegevens is een
belangrijk aspect. Om uit het rapport op te maken of van
tevoren beoogde streefcijfers wel of niet gehaald zijn moet
een overzichtelijke weergave gemaakt worden van de resultaten. Voor een publiek dat zeer vertrouwd is met de materie
en belang hecht aan inzicht in details is het presenteren van
tabellen een goede optie. De voorkeur gaat echter uit naar
grafische voorstellingen. Het grote voordeel van grafieken
en diagrammen is dat informatie voor een breed publiek snel
en eenvoudig is af te leiden. Geef wel elke tabel of grafische
voorstelling een titel die duidelijk maakt welke data wordt
gepresenteerd. Een leuke variant is het cartogram. Dit is een
geografische kaart van een wijk of een stad waarop statistische informatie is weergegeven zodat op overzichtelijke
manier vergelijkingen gemaakt kunnen worden.
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Sta p 7 R a pporteren en communiceren

Rapporteren van monitoring- en evaluatiegegevens gebeurt
meestal schriftelijk in de vorm van een rapport, brochure of
artikel. Maar denk ook eens aan het gebruik van DVD, powerpointpresentatie, poster of website. Belangrijk is dat voldoende tijd en geld is begroot voor de productie, presentatie
en verspreiding van de rapportage.

Tip: Vergelijkingen met landelijke cijfers van bijvoorbeeld SCP of CBS zijn zeer illustratief. Rapportage-sport.nl biedt zelfs de mogelijkheid om zelf
tabellen samen te stellen en figuren te maken.

7.2 Communicatie
Om de resultaten van de evaluatie zo goed mogelijk te communiceren is het belangrijk te achterhalen wie de doelgroep
is, welke informatie aan die doelgroep wordt gegeven en
welke vorm daarvoor wordt gebruikt. Afhankelijk van de doelgroep zal dezelfde informatie op verschillende wijze gecommuniceerd moeten worden. Zo kan het brede publiek worden
geïnformeerd via jaarboeken, persmededelingen, berichten
op website en studiedagen. Stakeholders kunnen beter door
bijeenkomsten interactief benaderd worden.

In de Beleidswijzer Sport en Bewegen is al aan de orde gekomen dat de betrokkenheid van het management bij het uitdenken van de rapporteringwijze essentieel is. De presentatie van beleidsinformatie is zodoende afgestemd op de
informatiebehoeften van de beleidsverantwoordelijken. Deze
informatie kan ook voor externe stakeholders van belang
zijn. Hierbij is verder belangrijk dat de presentatie van informatie aansluit bij de behoeften van de desbetreffende stakeholder.

MONI T ORI NG - E N E VA L UAT I E W I J ZE R S po r t - e n B e w e e g b e le id

Aandachtspunten voor een goede communicatie zijn:
• Wilt u mensen informeren, wilt u ze stimuleren of wilt u
ze om commentaar en advies vragen?
• Aan wie moeten de resultaten gepresenteerd worden, wat
zou hen het meeste aanspreken?
• Denk zowel aan de stijl van presenteren als de inhoud van
je boodschap.
• L aat de boodschap aansluiten op het begripsniveau (leesbaar, kort, zonder vaktermen).
• Bedenk ook hoe iedere groep informatie zoekt en gebruikt
en wat de meest geschikte manier is om de boodschap
over te dragen.
• Bedenk van tevoren wat de kern van uw boodschap is.
Zorg dat dit in uw presentatie goed geïllustreerd wordt.
• Betrek de afdeling communicatie bij het opstellen van
het rapport.
Voorbeelden van verschillende presentatievormen (NIGZ,
2006) zijn:
• één-op-ééngesprekken of in kleine groepen;
• website, e-mail;
• folder, nieuwsbrief, poster, advertenties;
• bijeenkomst met presentatie, forumdiscussies of werkgroep;
• informatiemarkt, themamarkt, geïntegreerd in andere
evenementen;
• vergadering, congres, symposium;
• media, krantenartikel, radio, lokale tv;
• rapporten voor de financier.

Tip Zorg voor openheid en deel de successen.
Kleine gadgets of attenties voor betrokkenen of
vermelding van betrokken projectteamleden in
nieuwsbrieven of wijkkrant levert meestal veel op
voor het vervolg.
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Stap 8 Evalueren

Na het rapporteren (rapport, presentatie, artikel, et cetera) van
de onderzoeksbevindingen is het werk nog niet klaar. In navolging van het monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid is het ook zinvol om het monitoren en evalueren zelf
onder de loep te nemen. De resultaten uit het (tussentijdse)
evaluatierapport zijn misschien wel aanleiding tot aanpassing
of herziening van het sport- en beweegbeleid. Dan moet het
proces van monitoren en evalueren zelf ook goed zijn verlopen.
Hoe hoger de kwaliteit en betrouwbaarheid van de monitoring
en evaluatie, hoe beter het beleid kan worden bijgestuurd.
Afhankelijk van monitor of evaluatie is het zinvol om bepaalde mensen, zowel intern als extern, te ondervragen. Denk
aan de beleidsmedewerkers, de onderzoekers en key-persons
(bijvoorbeeld contactpersonen van scholen, wijk- en buurtverenigingen, vertegenwoordigers van de sportraad/sportbundeling).
Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
• Is het proces goed verlopen?
• Was er voldoende medewerking van betrokkenen?
• Was er voldoende response?
• Hoe kunnen we dit proces eventueel een volgende keer
verbeteren.
• Welke leermomenten zijn er geweest?

Naast deze procesvragen is het raadzaam ook het meetsysteem te evalueren. Wordt door het ingezette middel de juiste informatie verkregen? Zijn de gekozen indicatoren goed
genoeg om de gewenste beleidsdoelstellingen te evalueren?
Doe dit zeker als het beleid wordt aangepast of veranderd.
Het meetsysteem moet immers afgeleid zijn van de achterliggende beleidstheorie en ingebed zijn in het beleidsproces.
Aanpassingen kunnen zijn:
• het schrappen van indicatoren die niet meer relevant
zijn,
• het aanpassen van bestaande indicatoren (de omschrijving en/of berekening) en/of
• het toevoegen van nieuwe indicatoren.
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Bijlage: O
 utcome-indicatoren en
-instrumenten
MONI T ORI NG - E N E VA L UAT I E W I J ZE R S por t - e n B e w e e g b e le id

In deze bijlage worden per thema van de menukaart sport en
bewegen de indicatoren en bijbehorende meetinstrumenten
weergegeven. Voor uitgebreide informatie over de tien thema’s
verwijzen wij graag naar menukaartsportenbewegen.nl
Voor het monitoren van sport- en beweegbeleid zijn zowel
meetinstrumenten nodig op meso- als op microniveau. Deze
lijst bevat zowel meetinstrumenten voor het meso-niveau als
instrumenten voor microniveau.

Thema 1. Sportstimulering
Dit thema gaat over het stimuleren van sport óm de sport.
Redenen voor een gemeente om sporten te stimuleren kunnen pedagogisch, mentaal of cultureel zijn. Gemeentelijke
Outcome-indicatoren
- Sportparticipatiegraad
- Sportdeelname naar sporttak
- Aantal leden sportverenigingen
- Aantal nieuwe leden verenigingen
- Tijd besteed aan sport
- Deelname aan training en
competitie
- Populariteit van sporten
- Zelfbeeld sporters
- Kennis over sport en bewegen
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doelstellingen ten aanzien van sportstimulering kunnen bijvoorbeeld zijn: stimuleren dat meer mensen gaan sporten,
stimuleren dat (de al sportende) mensen meer gaan sporten of het voorkomen van sportuitval. Deze doelstellingen
kunnen geformuleerd worden ten aanzien van de totale
populatie én specifieke groepen (jeugd, mensen met een
beperking, senioren, allochtonen, asielzoekers, vrouwen).
Voor een degelijk lokaal sport- en beweegbeleid zijn cijfers
over de sportbeoefening onmisbaar. Daarnaast is het goed
om gegevens te achterhalen over het verenigingslidmaatschap in de gemeente. Rapportage-sport.nl geeft inzicht in
de sportbeoefening in relatie tot opleidingsniveau, inkomen
en de ontwikkelingen per tak van sport, team en individuele
sporten en organisatorisch verband.

Instrumenten
- ledenlijsten sportverenigingen of
overzicht leden per leeftijd, geslacht,
doelgroep, afkomst.
- R SO (Richtlijnen SportdeelnameOnderzoek: mulierinstituut.nl).
- Bevolkingsonderzoek sport en cultuur
(Mulierinstituut.nl)
- Omnibus enquête
- GGD Monitor volksgezondheid
- GGD Jeugdmonitor
- Onderzoek Sportgedrag (Mulierinstituut.nl)
- Leerlingvolgsystemen (SLO: slo.nl/
primair/leergebiedn/bewegen/volgsyteem; Jump-in Amsterdam: jumpin.nl)

Kengetallen macroniveau
- Sporters in beeld
(Mulierinstituut.nl)
- Rapportage-Sport.nl
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Thema 2. Actieve gezonde leefstijl
Het thema actieve gezonde leefstijl richt zich op de fysieke
aspecten van sport en bewegen. Bewegen is gezond voor
burgers. Sport en bewegen draagt bij aan het bevorderen van
de gezondheid.
Een gemeente kan de volgende doelstellingen formuleren:
• Primaire preventiedoelstellingen: het voorkomen van
ziekten (stimuleren van een actieve gezonde leefstijl,
preventie van sportblessures, bestrijding van gezondheidsrisico’s van (te) intensieve vormen van bewegen,
Antidoping);

Outcome-indicatoren
-H
 oeveelheid tijd dat iemand (matig)
intensief beweegt per dag
-B
 ewustzijn van een actieve gezonde
leefstijl
- Overgewicht/obesitas
- Richtlijn gezonde voeding
- Motorische achterstanden
- s portaanbod voor mensen met een
beperking

Instrumenten
Kengetallen macroniveau
- TNO (OBIN: scp.nl/onderzoek/rappor- Nederlandse Norm Gezond Bewegen,
tage-sport/smile/OBIN.html)
fitnorm, combinorm
(tno.nl/downloads/TNO-KvL_Normen_
Gezond_Bewegen1.pdf)
- MET norm: (sport.nl/vereniging/sportaanbod/nasb/scorenmet/)
- BOS-kompas (boskompas.nl)
- GGD Monitor volksgezondheid.
- BMI index
- Leerlingvolgsystemen (SLO: slo.nl/
primair/leergebiedn/bewegen/volgsysteem; Jump-in Amsterdam: jumpin.nl)

Thema 3. Maatschappelijke waarde van sport
De maatschappelijke waarde van sport heeft betrekking op
de sociaal-maatschappelijke aspecten van sport en bewegen.
Sport heeft een functie voor de maatschappij en wordt als
middel ingezet om individu overstijgende doelen te realiseren.
Denk hierbij aan thema’s als:
• participatie (Wmo, sociale cohesie, integratie, vrijwilligersbeleid en participatie voor mensen met een beperking);
Outcome-indicatoren
- Overlast
- Vandalisme
- Roken, alcohol en drugs gebruik
- Ervaren veiligheid in wijken
- Waarden en normen sportief gedrag
-A
 antal vrijwilligers werkzaam bij sportorganisaties en sportaccommodaties
- Sociale cohesie /participatie/betrokkenheid
- Sportdeelname gerelateerd aan Sociaal
Economische Status
- Milieu
- Duurzaamheid
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• S ecundaire preventiedoelstellingen: ziekten in vroegtijdig stadium opsporen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico of een bepaalde genetische aanleg hebben
(verminderen overgewicht, terugdringen van bewegingsarmoede of lichamelijke inactiviteit, chronisch zieken);
• Tertiaire preventiedoelstellingen: zorg gericht om beperkingen van mensen op te heffen, te verminderen of te
compenseren en het zelfredzamer maken van mensen
waarbij ziekten al zijn vastgesteld. Denk aan bijvoorbeeld
jonge kinderen met een motorische achterstand of aan
individuele sportvoorzieningen voor mensen met een
beperking (prestatieveld 6 Wmo).

• m
 ilieu (duurzame ontwikkeling met behulp van ruimtebesparende technieken en meervoudig grondgebruik,
beperking milieuschade door energie- en waterbesparing,
beperking afvalstromen, geluids- en lichtoverlast, terugdringen automobiliteit en duurzaam bouwen);
• leefbaarheid (weerbaarheid, preventie overlast en vandalisme, waarden en normen, veiligheid).

Thema 4. Sport en Onderwijs
Het thema Sport en Onderwijs betreft voor-, tijdens- en
naschoolse sport- en beweegaanbod. Denk hierbij aan doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het bewegings-/
sportonderwijs én aan het aantal uur bewegings-/sportonderwijs op school (kwantiteit). Ook kan een gemeente
doelstellingen formuleren voor brede sportactieve school,
invoeren van beweegmanagement, stimuleren van samenOutcome-indicatoren
- Schooluitval
- Schoolverzuim
- Meer LO leerkrachten
- Beweegaanbod

Instrumenten
Kengetallen macroniveau
- BOS-kompas (boskompas.nl)
- Leerlingvolgsystemen (SLO: slo.nl/
primair/leergebiedn/bewegen/volgsysteem; Jump-in Amsterdam: jumpin.nl)
- R SO (Richtlijnen SportdeelnameOnderzoek: (mulierinstituut.nl)

Thema 5. Sport- en beweegaanbieders
Naast een inventaris aan sportaccommodaties is het raadzaam om alle huidige sportaanbieders (verenigingen, scholen, buurthuizen et cetera) en hun onderlinge samenhang
Outcome-indicatoren
- Knelpunten verenigingen
- Ledenontwikkeling
- Aantal vrijwilligers (kader, bestuur)
- Accommodatiegebruik
- Financiën
- Aantal sportverenigingen
- Kwaliteit van trainers

werking tussen scholen en sportverenigingen, ondersteunen
van sportverenigingen en overige sportaanbieders bij het
sport- en beweegaanbod tijdens en na schooltijd, sportieve
naschoolse opvang en dagarrangementen. Sport kan ook een
belangrijke bijdrage leveren in de ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij opvoedingsproblemen en in de (signalering van) ontwikkelingsstoornissen (prestatieveld 2 Wmo).

in de gemeente te beschrijven. Daarnaast is het belangrijk
inzicht te verwerven in de knelpunten en behoeften van de
sportaanbieders.

Instrumenten
Kengetallen macroniveau
- De fitnessbranche in beeld (sport.nl/
- Diepte-interview
vereniging/bestuur/238077/238086/52
- ledenlijsten sportverenigingen en
84543//?channel=vereniging)
overige sportaanbieders of overzicht
leden per leeftijd, geslacht, doelgroep, - De verenigingsmonitor 2007 (sport.nl/
content/pdf/207220/verenigingsmoniafkomst.
tor2007)
- IKsport (sport.nl/vereniging/bestuur/
beleid/217548)
- IKtrainer (iktrainer.nl/
- Verenigingsmonitor (mulierinstituut.
nl/objects/cms/files/138/Vragenlijst%20vmt%202008%20definitief.
pdf)

Instrumenten
Kengetallen macroniveau
- Politiegegevens
- Scans voor beoordeling leefbaarheid in
de wijk (CMO’s)
- Omnibus enquête
- Leefbaarheidmonitor
- Sportcode Quick Scan: (sport.nl/
vereniging/zelfsporten/normenwaarden/214996/217874/217880/)
- BOS-kompas (boskompas.nl)
- Verenigingsbestanden
- ISA sport (isa-sport.com)

35

bijlage

bijlage

Thema 6. Sportaccommodaties
Dit thema bevat doelstellingen ten aanzien van baden, hallen, zalen, velden, zwembaden, ijsbanen et cetera. Deze kunnen betrekking hebben op de accommodaties zelf, zoals de
kwaliteit, de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor elke inwoner. Maar ook op de vraag of accommodaties multifunctioneel inzetbaar zijn voor sport- en spelactiviteiten voor diverse doelgroepen en voor nieuwe vormen van

sport en bewegen. Ook kunnen spreiding van accommodaties
over de gemeente of de bouw van multifunctionele sportaccommodaties bij de school en in de wijk doelstellingen
zijn. Ook regionale afstemming ten behoeve van bovenlokale
sportaccommodaties (golfbanen, (subtropische)zwembaden,
ijsbanen, multifunctionele stadions) en sportaanbod voor
kleinere doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een beperking) vallen hieronder.

Outcome-indicatoren
Instrumenten
Kengetallen macroniveau
-K
 waliteit accommodaties (diverse cri- - Informatie vanuit de afdeling planologie
teria)
- Multifunctioneel gebruik accommoda- - Omschrijving Sportaccommodaties
geeft een overzicht van de beschikbare
ties
sportaccommodaties die jongeren kun- Bodemgebruik voor sport naar regio en
nen gebruiken (school-en-sport.nl/sbs)
grote steden
- Afstand naar sportvoorziening
- Ruimtegebruik sporter naar sporttak

Thema 7. Sport- en speelruimte in de wijk
Dit thema behandelt de sport- en speelmogelijkheden in
buurten en wijken. Sport en sportieve recreatie dienen bij
(her)inrichting van de openbare ruimte (gebiedsontwikkeling) voldoende mee te wegen bij de invulling van streek- en
bestemmingsplannen en de verdeling van de middelen. SportOutcome-indicatoren
- het gebruik van beweegaanbod
- tijd die kinderen buiten spelen
- a antal kinderen per hectare
speelruimte

en speelruimte in de wijk nodigt uit tot bewegen. Denk aan
het stimuleren van langzaam vervoer (lopen, fietsen) en
scheppen van voorwaarden voor (ongeorganiseerde) sport
door bijvoorbeeld openbare speelruimtes en schoolpleinen
zó in te richten dat jongeren willen en gaan bewegen.

Instrumenten
- Sport en beweegscan (NISB) nisb.nl/
documenten/sportenbeweegscan2004.
pdf
- Ruimte voor sport (NOC*NSF)
- Scans voor beoordeling leefbaarheid in
de wijk (CMO’s, speelruimteadviseurs)
- Omschrijving Sportaccommodaties
geeft een overzicht van de beschikbare
sportaccommodaties die jongeren kunnen gebruiken (school-en-sport.nl/sbs)

Kengetallen macroniveau
- CBS
- R IVM (rivm.nl/vtv/object_map/
o2647n21780.html)
- Kinderen in tel databoek 2008
(http://verwey-jonker.nl/doc/jeugd/
KIT2008_1Rev.pdf )

Thema 8. Recreatie
Het thema recreatie gaat over sport en bewegen in openbare ruimte en het buitengebied van een gemeente. Vaak is
het recreatiebeleid van een gemeente gekoppeld aan sport(en beweeg)beleid. Denk hierbij aan het aanleggen en goed
Outcome-indicatoren
Instrumenten
- Bezoek aan parken en andere recreatie- - Omnibus-enquête
plekken
- gebruik van wandel-, fiets-, ruiter-,
skeeler, kano-, schaats- en vaarroutes

9 Evenementen
Gemeenten denken verschillend over topsport- en breedtesportevenementen. De ene gemeente vindt dit de taak van de
sportbonden terwijl een andere gemeente hierin mogelijkheden voor citymarkering ziet. Deze mogelijkheden kunnen het
Outcome-indicatoren
- Mate van bekendheid van de stad
- Mate van associatie van een stad met
sport

Instrumenten
- Omnibus-enquête

10 Topsport- en talentondersteuning
Topsportondersteuning kan bestaan uit de persoonlijke
ondersteuning van talenten (topsporters) op het gebied van
sporttechnische, sportmedische, mentale, maatschappelijke
en organisatorische zaken. Andere vormen van talentondersteuning zijn: het opzetten/instandhouden van een lootOutcome-indicatoren
- harde en zachte infrastructuur van de
topsport
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Instrumenten

onderhouden van openbare recreatievoorzieningen als wandel-, fiets-, ruiter-, skeeler, kano-, schaats- en vaarroutes en
aan toegankelijkheid en bereikbaarheid van kust-, agrarische
– en natuurgebieden.

Kengetallen macroniveau
- CBS Bodemstatistiek
- Recreatiecijfers bij de hand 2008,
Kenniscentrum Recreatie
- Ruimtemonitor (mnp.nl/nl/themasites/
monitornotaruimte/indicatoren/netwerkenensteden/index.html)

imago van de gemeente te versterken. Denk hierbij aan grote
(top)sportevenementen, topsportaccommodaties, inzet van
topsporters als rolmodel in de gemeente en (grote) breedtesportevenementen als wandel-, fiets- of zwemvierdaagse.

Kengetallen macroniveau

school en/of MBO-opleidingen voor sport en bewegen met
vergelijkbare faciliteiten voor talentvolle sporters; het creëren van faciliteiten voor combinatie school/werk en topsport; het ondersteunen en adviseren van sportverenigingen
met topsportambities en het ondersteunen van (top)coaches
(bijv. coachplatform).
Kengetallen macroniveau
- Monitor topsportklimaat (mulierinstituut.nl)
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Drukwerk
De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport- en Beweegbeleid is een aanvulling op de Beleidswijzer Sport en
Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid), de Menukaartsportenbewegen.nl
(inhoudelijke thema’s voor sport- en beweegbeleid) en de Subsidie- en Tarievenwijzer Sport- en Beweegbeleid. Deze vier instrumenten vullen elkaar aan maar zijn ook afzonderlijk te gebruiken (www.nisb.nl en
www.menukaartsportenbewegen.nl).
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